Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná
Datum konání: 26. 06. 2019
Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná
Přítomni:
Bc. Štěpán Čeněk, RNDr. Jana Dobroruková, Ing. Petra Holzhauserová, Zdeněk Fiala,
Ing. Květoslav Sybr, Zdeněk Kramár, Zuzana Odvárková, Jaroslav Patzelt, Mgr. Kateřina
Poživilová, Ing Milan Kuk, Bc. Petra Zivrová, Jiří Žižka
Omluveni: Petra Vejsová, Ing. Vít Šubr, Jana Raizerová, DiS.(příchod v 18.10 hod)
Přítomno 12 zastupitelů, od 18. 10 hod 13. Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Návrhová komise:
Petra Holzhauserová
Zdeněk Fiala
Hlasování:

Pro …12…….

Proti ……0….

Zdržel se ……0……

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Ověřovatelé zápisu:
Květoslav Sybr
Jiří Žižka
Hlasování:

Pro …12…….

Zapisovatel:
Jana Dobroruková
Program zastupitelstva
1) Kontrola usnesení ze zastupitelstva
2) Zprávy z jednání rady obce
3) Rozpočtová změna
4) Schválení závěrečného účtu za rok 2018
5) Schválení účetní závěrky za rok 2018
6) Záměr rozšíření vodovodu do částí obce Nové Lesy a Filířovice
7) Záměr na rekonstrukci a rozšíření hasičské zbrojnice
8) Návrh smlouvy za výjezdy JSDH
9) Schválení smlouvy o přijetí dotace z programu obnovy venkova
10) Nákup pozemků pod stavbou chodníku
11) Dohoda o ukončení smlouvy o přestupcích
12) Žádost o příspěvek na domácí péči
13) Plán rozvoje sportu
14) Svoz papírového odpadu
15) Schválení výsledku výběrových řízení
16) Různé
Hlasování:

Pro …13 …….

Proti …0…….
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Zdržel se ……0……

Jednání zastupitelstva:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva
Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce přednesl starosta obce Štěpán Čeněk. Bylo
konstatováno, že úkoly vyplývající z minulého zasedání ZO byly splněny.
Návrh:
ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze dne 27. 03. a
29. 04. 2019.
Hlasování:

Pro …13…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

2. Zprávy z jednání rady obce
Zprávu z jednání rady obce za období od 27. 03. 2019 do 26. 06. 2019 přednesl místostarosta
obce pan Květoslav Sybr.
Návrh:
ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 27. 03. 2019 do 26. 06. 2019.
Hlasování:

Pro …13…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

3. Rozpočtová změna
Změna rozpočtu je na straně příjmové navýšena o částku 7 065 647,- Kč, která se skládá
zejména z příjmu dotace na přístavbu ZŠ Bílá Třemešná ve výši 6 999 152,-Kč. Další
podstatnou částkou je vrácení tzv. průtokového transferu do ZŠ od KÚ – „Obědy do škol“ ve
výši 65 195,- Kč, přičemž se tato částka objevuje ve stejné výši i na straně výdajové.
Na výdajové stránce je celkové navýšení o 10 672 113,-Kč. Nejvýznamnější částkou navýšení
je částka 10 000 000,- Kč, která je dána pokračováním výstavby ZŠ Bílá Třemešná. Nejedná se
však o navýšení původní ceny, ale průběžné uvolňování celkové částky dle harmonogramu
prací. Další podstatná částka je na opravách silnic o 500 000,- Kč a jedná se opravu komunikace
u ZOO DK. Dalším navýšením výdajů jsou výdaje za volby do EP, které však budou zúčtovány
z již přijaté dotace na volby.
Ostatní výdajové položky rozpočtu vycházejí ze skutečností průběžného plnění úkolů obce.
V rozpočtu je zohledněn přijatý úvěr a jeho naplánované splátky.
Schválený rozpočet.
Celková změna
Upravený rozpočet
Financování:

Příjmy
28 701 858,7 065 647,35 767 505,-

Výdaje
43 929 743,10 672 113,54 601 856,-

Financování
15 227 885,3 606 466,18 834 351,-

35 000 000,- přijatý úvěr na přístavbu ZŠ Bílá Třemešná
-15 000 000,- splátky úvěru na přístavbu ZŠ Bílá Třemešná

Návrh:
ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 4 ze dne 26. 06. 2019
v takové podobě, jak byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří
nedílnou součást tohoto zápisu.
Hlasování:

Pro …13…….

Proti ……0….
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Zdržel se …0………

4. Schválení závěrečného účtu za rok 2018
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce je zveřejněn na úřední desce obce v písemné i elektronické podobě od 12. 06. 2019.
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky přezkumu hospodaření obce za rok 2018. Při přezkumu
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Návrh:
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2018, a to bez výhrad.
Hlasování:

Pro …13…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

5. Schválení účetní závěrky za rok 2018
Výsledek hospodaření obce Bílá Třemešná k 31. 12. 2018 je 8 696 883,75,- Kč. Výsledek
hospodaření bude převeden z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet
432 (výsledek hospodaření předcházejících účetních období).
Návrh:
ZO schvaluje dle zákona č. 239/2012 Sb., v platném znění účetní závěrku obce Bílá
Třemešná k 31. 12. 2018, jak je uvedeno v protokolu o schvalování účetní závěrky roku
2018, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu a převedení výsledku hospodaření z účtu
431 na účet 432.
Hlasování:

Pro …..13…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

6. Záměr rozšíření vodovodu do částí obce Nové Lesy a Filířovice
ZO byla předložena informace o skutečnosti, že v posledních několika letech dochází obecně
k poklesu spodní vody a lidem se ztrácí voda ze studní. Vzhledem k této skutečnosti a možnosti
získat na budoucí rozvoj vodovodů programové dotace je doporučeno obci zahájit práce na
zpracování PD na výstavbu vodovodu, a to formou zpracování studie. Cena studie 49.500,- Kč.
Návrh:
ZO schvaluje záměr zpracování studie na rozšíření vodovodu do částí obce Nové Lesy a
Filířovice.
Hlasování:

Pro …13…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

7. Záměr na rekonstrukci a rozšíření hasičské zbrojnice
Na základě vypsaného dotačního programu na obnovu hasičských zbrojnic, který vypsal
Hasičský záchranný sbor ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, byl ZO předložen návrh
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studie stavby na rekonstrukci a rozšíření hasičské zbrojnice, který byl z technického hlediska
již konzultován s hasiči. Jako podklad pro posouzení, zdali žádost bude úspěšně podpořena,
není nutné zpracovat celou PD, ale stačí pouze studie stavby. S tímto projektem je možné spojit
i případné rozšíření prostor sálu.
Návrh:
ZO schvaluje záměr zpracování studie na rekonstrukci hasičské zbrojnice včetně jejího
rozšíření, dle podmínek dotačního titulu Královéhradeckého kraje.
Hlasování:

Pro …13…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0…

8. Návrh smlouvy za výjezdy JSDH
Obci byl předložen návrh smlouvy, která upravuje práva a povinnosti smluvních stran při přijetí
účinných opatření k zásahu jednotkou požární ochrany, která je určená nařízením
Královéhradeckého kraje, v případě, že se prokáže výjezd jako planý, a to při výjezdu
předurčené jednotky požární ochrany v souvislosti s napojením EPS, umístěné v objektu
provozovatele EPS a ÚD ZDP. Návrh smlouvy v příloze.
Návrh:
ZO
a) Schvaluje návrh smlouvy mezi obcí Bílá Třemešná a spol. JTH Shoping Park Dvůr
Králové, která upravuje podmínky náhrady za planý výjezd k poplachu SDH Bílá
Třemešná a pověřuje starostu jejím podpisem.
b) Schvaluje návrh smlouvy mezi obcí Bílá Třemešná a spol. CARLA a.s., která
upravuje podmínky náhrady za planý výjezd k poplachu SDH Bílá Třemešná a
pověřuje starostu jejím podpisem.
c) Schvaluje návrh smlouvy mezi obcí Bílá Třemešná a spol. KAUFLAND, která
upravuje podmínky náhrady za planý výjezd k poplachu SDH Bílá Třemešná a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování:

Pro …13…...

Proti …0…….

Zdržel se ……0….

9. Schválení smlouvy o přijetí dotace z programu obnovy venkova
ZO byla předložena „Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje…“ ve výši 1 226 000,- Kč, o jejímž poskytnutí rozhodlo Zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje na svém zasedání. Dotace bude použita na sadové úpravy přístavby
ZŠ Bílá Třemešná.
Návrh:
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
č. 19POVU1-0022 mezi obcí Bílá Třemešná a Královéhradeckým krajem a pověřuje
starostu jejím podpisem.
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Hlasování:
Pro …13…….
Proti ……0….
10. Nákup pozemků pod stavbou chodníku

Zdržel se …0………

ZO byly předloženy smlouvy na nákup pozemků, které obec prozatím nevykoupila, ale jejichž
vlastnictví obcí je podmínkou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Oprava
chodníku a veřejného osvětlení v obci Bílá Třemešná – část JIH“, která proběhla v roce 2016.
Dohodnutá cena 100,- Kč za 1m2. Smlouvy v příloze.
Návrh:
ZO schvaluje odkup pozemků dle geometrického plánu číslo 670-188/2016 v k.ú. Bílá
Třemešná:
a) Pozemkové parcely č. 1279 o výměře 2 m2 a 322/12 o výměře
9 m2, ve spoluvlastnictví JUDr. Jana Horníka, Jany Komžákové a Vladimíra
Komžáka za cenu 100,- Kč za 1m2. Celková výměra pozemků činí 11 m2 za cenu
1 100,- Kč.
b) Pozemkovou parcelu č. 1278 o výměře 11 m2, ve vlastnictví Jany Komžákové za
cenu 100,- Kč za 1m2. Celková výměra pozemků činí 11 m2 za cenu 1 100,- Kč.
Hlasování:

Pro …13…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

11. Dohoda o ukončení smlouvy o přestupcích
ZO na svém minulém jednání schválilo novou smlouvu s městem Dvůr Králové n. L. o zajištění
výkonu přestupkové agendy na území obce Bílá Třemešná. ZO byla předložena dohoda o
ukončení původní veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy. Viz příloha
Návrh:
ZO schvaluje dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové
agendy č. KTÚ/DOUS-2019/0474.
Hlasování:

Pro …13…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

12. Žádost o příspěvek na domácí péči
Obec obdržela žádost Centra LIRA, z. ú. o finanční příspěvek ve výši 10 500,- Kč na
poskytování preventivní sociální služby raná péče v roce 2019, s odkazem na skutečnost, že
v obci Bílá Třemešná registrovanou sociální službu raná péče rodinám dětí s postižením
v současné době poskytuje jedné rodině. Celkové náklady na zajištění takové péče pro jednoho
postiženého jsou vyčísleny na 42 000,- Kč na rok 2019, výše požadovaného příspěvku činí
25%.
Návrh:
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Centru LIRA, z. ú. ve výši 10 500,- Kč za poskytování
preventivní sociální služby raná péče rodinám dětí s postižením.
Hlasování:

Pro …10…….

Proti ……0….
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Zdržel se …3………

13. Plán rozvoje sportu
ZO byl předložen návrh „Plán rozvoje sportu obce Bílá Třemešná na rok 2019 – 2026“ viz.
příloha.
Návrh:
ZO schvaluje předložený návrh „Plán rozvoje sportu obce Bílá Třemešná na rok 2019 –
2026.
Hlasování:

Pro …13…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

14. Svoz papírového odpadu
Obec obdržela návrh na svoz papíru společností Transport Trutnov. V současné době si
zajišťuje svoz papírového odpadu obec sama, ale vzhledem k uvažovanému rozšíření
svozových míst, zrušení bývalé sběrny u obecního úřadu a technickým možnostem je svoz
papíru, stejně jako ostatního tříděného odpadu, nejlepším řešením. Cena za vývoz je 150,- Kč
za výsyp kontejneru. Při týdenním svozu a čtyřech kontejnerech se jedná o částku cca 34 tisíc.
Návrh:
ZO schvaluje zajištění svozu papíru společností Transport Trutnov a rozmístění čtyř
kontejnerů na papír na svozová místa v obci.
Hlasování:

Pro …13…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

15. Schválení výsledku výběrových řízení
Obec obdržela výsledky výběrových řízení na předchozí schválené záměry. Jedná se
o vypracování projektové dokumentace na akci rekonstrukce silnice a chodníků „III/30010
Horní Dehtov – Bílá Třemešná“ a dále na výběr zhotovitele na akci „Stavební úpravy
autobusové zastávky Bílá Třemešná – U Kaiserů“.
Návrh:
ZO
a) Schvaluje výsledek veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace a
výkon autorského dozoru stavební akce „III/30010 Horní Dehtov – Bílá
Třemešná“, kdy jako nejvýhodnější byla na základě hodnocení vybrána nabídka
Dopravně inženýrské kancelář s.r.o., za cenu 249.500,-Kč bez DPH.
b) Schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a Dopravně inženýrskou kanceláří
s.r.o. na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „III/30010 Horní Dehtov – Bílá Třemešná“, za cenu 249.500,-Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem.
c) Schvaluje výsledek veřejné zakázky na výběr dodavatele akce „Stavební úpravy
autobusové zastávky Bílá Třemešná – U Kaiserů“, kdy jako nejvýhodnější byla na
základě hodnocení vybrána nabídka společnosti J.PIŠTA s r.o., za cenu 732.863,Kč bez DPH.
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d) Schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a společnosti J. Pišta a spol.,
společnost s r.o.., na provedení stavebních prací na akci „Stavební úpravy
autobusové zastávky Bílá Třemešná – U Kaiserů“, za cenu 732.863,-Kč bez DPH.
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování:

Pro …13…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

16. Různé
a) Návrh pana Haka, zda by bylo možné se dotázat Českých drah na houkání vlaků při průjezdu
Bílou Třemešnou, ruší to občany, zejména v ranních, večerních a nočních hodinách. Dotaz na
České dráhy podá pan Hak i obec Bílá Třemešná.
b) Komise ŽP poděkovala za odpovědi na návrhy směřující ke zlepšení chodu obce. Bere je na
vědomí, jen žádá radu obce o znovuprojednání bodu o zapáchajícím potoku mezi rybníkem
Dubina a rybníkem v Nových Lesích a o případném zařazení tohoto bodu na příští zasedání ZO.
c) Zastupitelé vzali na vědomí, že drobné úkoly spojené s chodem obce se začaly rychleji řešit.
Pokud tomu tak bude za spoluúčasti zastupitelů i nadále, ustupují předkladatelé zatím od svého
návrhu na změnu funkce místostarosty z neuvolněného na uvolněného.
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Schválená usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 26. 06. 2019
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze dne 27.
03. a 29. 04. 2019.
2) ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 27. 03. 2019 do 26. 06. 2019.
3) ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 4 ze dne 26. 06.
2019 v takové podobě, jak byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě,
která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
4) ZO schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2018, a to bez výhrad.
5) ZO schvaluje dle zákona č. 239/2012 Sb., v platném znění účetní závěrku obce Bílá
Třemešná k 31. 12. 2018, jak je uvedeno v protokolu o schvalování účetní závěrky
roku 2018, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu a převedení výsledku
hospodaření z účtu 431 na účet 432.
6) ZO schvaluje záměr zpracování studie na rozšíření vodovodu do částí obce Nové
Lesy a Filířovice.
7) ZO schvaluje záměr zpracování studie na rekonstrukci hasičské zbrojnice včetně
jejího rozšíření, dle podmínek dotačního titulu Královéhradeckého kraje.
8) ZO
a) Schvaluje návrh smlouvy mezi obcí Bílá Třemešná a spol. JTH Shoping Park
Dvůr Králové, která upravuje podmínky náhrady za planý výjezd k poplachu
SDH Bílá Třemešná a pověřuje starostu jejím podpisem.
b) Schvaluje návrh smlouvy mezi obcí Bílá Třemešná a spol. CARLA a.s., která
upravuje podmínky náhrady za planý výjezd k poplachu SDH Bílá Třemešná
a pověřuje starostu jejím podpisem.
c) Schvaluje návrh smlouvy mezi obcí Bílá Třemešná a spol. KAUFLAND, která
upravuje podmínky náhrady za planý výjezd k poplachu SDH Bílá Třemešná
a pověřuje starostu jejím podpisem.
9) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje na sadové úpravy přístavby ZŠ Bílá Třemešná.
10) ZO schvaluje odkup pozemků dle geometrického plánu číslo 670-188/2016
v k. ú. Bílá Třemešná:
a) Pozemkové parcely č. 1279 o výměře 2 m2 a 322/12 o výměře
9 m2, ve spoluvlastnictví JUDr. Jana Horníka, Jany Komžákové a Vladimíra
Komžáka za cenu 100,- Kč za 1m2. Celková výměra pozemků činí 11 m2 za cenu
1 100,- Kč.
b) Pozemkovou parcelu č. 1278 o výměře 11 m2, ve vlastnictví Jany Komžákové
za cenu 100,- Kč za 1m2. Celková výměra pozemků činí 11 m2 za cenu 1 100,Kč.
11) ZO schvaluje dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu
přestupkové agendy č. KTÚ/DOUS-2019/0474.
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12) ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Centru LIRA, z. ú. ve výši 10 500,- Kč za
poskytování preventivní sociální služby raná péče rodinám dětí s postižením.
13) ZO schvaluje předložený návrh „Plán rozvoje sportu obce Bílá Třemešná na rok
2019 – 2026.
14) ZO schvaluje zajištění svozu papíru společností Transport Trutnov a rozmístění
čtyř kontejnerů na papír na svozová místa v obci.
15) ZO
a) Schvaluje výsledek veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace
a výkon autorského dozoru stavební akce „III/30010 Horní Dehtov – Bílá
Třemešná“, kdy jako nejvýhodnější byla na základě hodnocení vybrána
nabídka Dopravně inženýrské kancelář s.r.o., za cenu 249.500,-Kč bez DPH.
b) Schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a Dopravně inženýrskou kanceláří
s.r.o. na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „III/30010 Horní Dehtov – Bílá Třemešná“, za cenu 249.500,-Kč
a pověřuje starostu jejím podpisem.
c) Schvaluje výsledek veřejné zakázky na výběr dodavatele akce „Stavební
úpravy autobusové zastávky Bílá Třemešná – U Kaiserů“, kdy jako
nejvýhodnější byla na základě hodnocení vybrána nabídka společnosti
J.PIŠTA s r.o., za cenu 732.863,-Kč bez DPH.
d) Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 19013 mezi obcí a společnosti J. Pišta a
spol., společnost s r.o.., na provedení stavebních prací na akci „Stavební
úpravy autobusové zastávky Bílá Třemešná – U Kaiserů“, za cenu 732.863,-Kč
bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno ve 21.15 hodin.

Ing. Květoslav Sybr, v.r., Jiří Žižka, v.r.
ověřovatelé zápisu
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Bc. Štěpán Čeněk, v.r.
starosta

