Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná
Datum konání: 24. 06. 2020
Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná
Přítomni:
Bc. Štěpán Čeněk, RNDr. Jana Dobroruková, Zdeněk Fiala, Ing. Petra Holzhauserová,
Zdeněk Kramár, Ing. Milan Kuk, Mgr. Kateřina Poživilová, Ing. Květoslav Sybr, Ing. Vít
Šubr, Petra Vejsová, Jiří Žižka

Omluveni: Zuzana Odvárková, Jana Raizerová, Bc. Petra Zivrová, Jaroslav Patzelt
Přítomno 11 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Návrhová komise:
Petra Holzhauserová
Zdeněk Fiala
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se ……0……

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Ověřovatelé zápisu:
Květoslav Sybr
Jiří Žižka
Hlasování:

Pro …11…….

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 2019
5) Schválení účetní závěrky za rok 2019
6) Schválení dofinancování hasičského dopravního automobilu
7) Smlouva o věcném břemeni
8) Prodej a dělení pozemků
9) MAS, schválení územní působnosti
10) Různé
Hlasování:

Pro …11…….

Proti …0…….
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Zdržel se ……0……

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 29. 04.
2020.
Hlasování:

2.

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

Zprávy z jednání rady obce

Zprávy z jednání rady obce za období od 29. 04. 2020 do 24. 06. 2020 přednesl místostarosta
obce pan Květoslav Sybr.
Návrh:
ZO bere na vědomí zprávy z jednání rady obce za období od 29. 04. 2020 do 24. 06. 2020.
Hlasování:

3.

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

Rozpočtová změna

Na straně příjmové došlo k navýšení o částku 518.190,- Kč, která se skládá z přijaté průtokové
dotace pro ZŠ a z převodu z hospodářské činnosti do hlavní činnosti. Na straně výdajové
dochází ke zvýšení o částku 13.018.190,- Kč. Podstatná částka výdajů jsou výdaje ve výši
10.000.000,- na výstavbu ZŠ, 1.800.000,- Kč financování automobilu pro SDH BT, 750.000,Kč na opravy komunikací, 468.190,- Kč průtoková dotace pro ZŠ a osobní náklady na údržbu
veřejného osvětlení. Viz příloha.
Schválený rozpočet.
Celková změna
Upravený rozpočet

Příjmy
23.262.200,518.190,23.780.390,-

Výdaje
39.082.012,13.018.190,52.100.202,-

Financování
-15.819.812,12.500.000,-28.319.812,-

Financování: 35 000 000,- přijatý úvěr na přístavbu ZŠ Bílá Třemešná
Návrh:
ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 3 v takové podobě, jak
byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást tohoto
zápisu.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….
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Zdržel se …0………

4.

Schválení závěrečného účtu za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce je zveřejněn na úřední desce obce v písemné i elektronické podobě od 08. 06. 2020.
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky přezkumu hospodaření obce za rok 2019. Při přezkumu
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Návrh:
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2019, a to bez výhrad.
Hlasování:

5.

Pro …11…….Proti ……0….

Zdržel se …0………

Schválení účetní závěrky za rok 2019

Výsledek hospodaření obce Bílá Třemešná k 31. 12. 2019 je 8.635.819,02 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. 2019, jak je uvedeno v protokolu o schvalování účetní závěrky
roku 2019, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu a převedení výsledku hospodaření
z účtu 431 na účet 432.
Hlasování:

6.

Pro …..11…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Schválení dofinancování hasičského dopravního automobilu

Schválení dofinancování požárního vozidla je podmínkou, bez které není možné přidělení
dotace na pořízení vozidla. Celková částka za vozidlo je dle výběrového řízení 2.334.211,- Kč.
Přibližně 700 tisíc pak bude činit dotace Krajského úřadu a Hasičského záchranného sboru.
Návrh:
ZO se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné
výše z vlastních zdrojů.
Hlasování:

7.

Pro …..11…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Smlouva o věcném břemeni

Obec obdržela od spol. ČEZ Distribuce, a. s., návrh smlouvy na zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IE-12-2006386/VB/06 Lipnice, Zaháj – rekonstrukce vývodů z TS (trafostanice)
TU_1329. Jedná se o pozemkovou parcelu číslo 816/1 v k. ú. Nové Lesy, obec Bílá Třemešná.
Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 261-13232/2019 potvrzený
Katastrálním pracovištěm Trutnov, dne 22. 10. 2019 pod č. PGP-1653/2019-610.
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Návrh:
ZO schvaluje uzavření smlouvy se spol. ČEZ Distribuce, a. s. a obcí Bílá Třemešná
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006386/VB/06 Lipnice, Zaháj –
rekonstrukce vývodů z TS TU_1329.
Hlasování:

8.

Pro …..11…. Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Prodej a dělení pozemků

Zastupitelstvo na minulém zasedání schválilo záměr dělení pozemku 1096/12 v k.ú. Bílá
Třemešná. Z této parcely bude oddělena metrová část, která bude sloužit pro případné
vybudování a uložení sítí technické infrastruktury. Zastupitelstvo dále na svém jednání ze dne
26. 09. 2018 odsouhlasilo na základě žádosti pana Václava Doubravy prodeje pozemků 777/2
a 777/8 v k.ú. Nové Lesy. Z důvodu potenciální potřeby těchto pozemků pro stavbu obecního
vodovodu však obec veškeré kroky vedoucí k prodeji pozemků zastavila. Vzhledem k uplynulé
době je proto tento záměr prodeje předložen znovu, a to s drobnou úpravou, která byla
s navrhovatelem konzultována. Úpravou se rozumí oddělení části pozemku 777/2, který vede
podél obecního pozemku 485/2 a ten ponechat ve vlastnictví obce.
Návrh:
a) ZO schvaluje dělení pozemku 1096/12 v k.ú. Bílá Třemešná dle návrhu
geometrického plánu číslo 712-392/2018.
b) ZO schvaluje návrh dělení pozemku 777/2 v k.ú. Nové Lesy dle přiložené situace.
c) ZO schvaluje záměr prodeje pozemků 777/2 a 777/8 v k.ú. Nové Lesy.
Hlasování:

9.

Pro …..11…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

MAS, schválení územní působnosti

Jedná se o potvrzení, které je důležité pro čerpání dotací v rámci místní akční skupiny „MAS“.
Abychom i v příštím dotačním programovém období 2021 až 2027 mohli žádat o podporu,
musíme schválit, že do územního celku, který MAS zastřešuje, naše obec patří. Toto schválení
je průběžné a dochází k němu vždy při každém novém dotačním období.
Návrh:
Zastupitelstvo obce Bílá Třemešná souhlasí, že správní území obce Bílá Třemešná je
v územní působnosti MAS Královédvorsko, z. s. na období 2021-2027.
Hlasování:

Pro …..11…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

10. Různé:
a) ZO předběžně souhlasí se zakoupením defibrilátoru pro obec Bílá Třemešná. Na příštím
zasedání ZO bude probrán typ defibrilátoru a jeho umístění.
b) Na příští zasedání ZO budou pozvány pracovnice v oboru zahradní a krajinná tvorba paní
Kateřina Sinkoviczová, DiS. a paní Terezie Netrestová, DiS. Seznámí zastupitele se dvěma
variantami úpravy parku.
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c) Dotaz na provoz restauračního zařízení na Dubině: Zařízení převzal nový provozovatel, je
otevřeno. Přesnější informace jsou uvedeny na https://www.facebook.com/hospudkanadubine/
d) Zastupitelům obce bude zaslána informace o Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb
na období 2020 – 2022 pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem včetně tohoto plánu.
Na příštím zasedání bude tento plán projednán.
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Schválená usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 24. 06. 2020
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze dne
29. 04. 2020.
2) ZO bere na vědomí zprávy z jednání rady obce za období od 29. 04. 2020 do 24. 06.
2020.
3) ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 3 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 2019, a to bez výhrad.
5) ZO schvaluje dle zákona č. 239/2012 Sb., v platném znění účetní závěrku obce
Bílá Třemešná k 31. 12. 2019, jak je uvedeno v protokolu o schvalování účetní
závěrky roku 2019, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu a převedení výsledku
hospodaření z účtu 431 na účet 432.
6) ZO se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací na
zakoupení hasičského dopravního automobilu do plné výše z vlastních zdrojů.
7) ZO schvaluje uzavření smlouvy se spol. ČEZ Distribuce, a. s. a obcí Bílá Třemešná
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006386/VB/06 Lipnice, Zaháj –
rekonstrukce vývodů z TS TU_1329.
8) ZO
a) schvaluje dělení pozemku 1096/12 v k.ú. Bílá Třemešná dle návrhu
geometrického plánu číslo 712-392/2018.
b) ZO schvaluje návrh dělení pozemku 777/2 v k.ú. Nové Lesy dle přiložené
situace.
c) ZO schvaluje záměr prodeje pozemků 777/2 a 777/8 v k.ú. Nové Lesy.
9) Zastupitelstvo obce Bílá Třemešná souhlasí, že správní území obce Bílá Třemešná
je v územní působnosti MAS Královédvorsko, z. s. na období 2021-2027.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno v 19.30 hodin.

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

