Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná
Datum konání: 22. 09. 2021
Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná
Přítomni:
Bc. Štěpán Čeněk, RNDr. Jana Dobroruková, Zdeněk Fiala, Ing. Milan Kuk, Zdeněk Kramár,
Zuzana Odvárková, Jaroslav Patzelt,, Jana Raizerová, Ing. Vít Šubr, Petra Vejsová, Bc. Petra
Zivrová, Jiří Žižka
Omluveni:
Ing. Petra Holzhauserová, Mgr. Kateřina Poživilová, Ing. Květoslav Sybr
Přítomno 12 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Návrhová komise:
Petra Vejsová
Zdeněk Fiala
Hlasování:

Pro …12…….

Proti ……0….

Zdržel se ……0……

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Fiala
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) Finanční dar pro obce postižené přírodní katastrofou
5) Smlouva o výpůjčce pozemků se Správou silnic
6) Koupě pozemků
7) Záměr prodeje části pozemku
8) Odpadové hospodářství pro rok 2022
9) Odepsání majetku ZŠ
10) Zřízení nového běžného účtu
11) Různé
Hlasování:

Pro …12…….

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. Nadále trvá dořešení
bodů 7 a 10 z usnesení ZO ze dne 23. 4. 2021.
Návrh:
ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze dne 23. 06.
2021.
Hlasování:

2.

Pro …12…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

Zprávy z jednání rady obce

Zprávy z jednání rady obce za období od 26. 06. 2021 do 22. 09. 2021 přednesl starosta obce
pan Štěpán Čeněk.
Návrh:
ZO bere na vědomí zprávy z jednání rady obce za období od 26. 06. 2021 do 22. 09. 2021.
Hlasování:

3.

Pro …12…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

Rozpočtová změna

Na straně příjmové došlo k navýšení o částku 571.994,- Kč, která se skládá hlavně z vyššího
příjmu sdílených daní a kompenzačního bonusu. Na straně výdajové dochází ke zvýšení
o částku 3.283.000,- Kč. Podstatná částka výdajů 3 mil. tvoří převod prostředků na
hospodářskou činnost, ze které jsou hrazeny pro letošek mimořádné investice do majetku obce
v podobě rekonstrukcí vodovodních řádu a bytových a nebytových prostor. Viz příloha.

Schválený rozpočet.
Celková změna
Upravený rozpočet

Příjmy
31.774.144,56,571.994,09,32.346.183,56,-

Výdaje
20.443.165,3.283.000,23.726.165,-

Financování
11.330.979,56,-2.711.005,96,8.619.973,65,-

Návrh:
ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 4 v takové podobě, jak
byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást tohoto
zápisu.
Hlasování:

4.

Pro …12…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

Finanční dar pro obce postižené přírodní katastrofou

V souvislosti s přírodní katastrofou, která postihla několik obcí v Jihomoravském kraji,
navrhuji poskytnutí neinvestičního daru ve výši 100.000,- Kč. Finanční prostředky budou
zaslány na transparentní účet Jihomoravského kraje.
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Návrh:
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,-Kč pro obce postižené
tornádem, které budou zaslány na transparentní účet číslo: 123-3116420297/0100, který
zřídil Jihomoravský kraj.
Hlasování:

5.

Pro …12…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

Smlouva o výpůjčce pozemků se Správou silnic

Obec obdržela návrh smlouvy, která je nezbytná pro vydání stavebního povolení na akci
chodník Spořilov a Nové Lesy. Velká část pozemků dotčených stavbou je ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje, respektive jeho organizace Správy silnic. Touto bezplatnou
smlouvou budou moci být pozemky pro stavbu použity a po jejím dokončení, budou po
geometrickém zaměření bezúplatně převedeny do majetku obce.
Návrh:
ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce č.9/60/21/0200/Va/N mezi Obcí Bílá Třemešná
a Správou silnic Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování:

6.

Pro …12…….Proti ……0….

Zdržel se …0………

Koupě pozemků

V rámci narovnání vlastnictví pozemků pod obecní komunikací navrhuji uzavřít kupní smlouvu
s paní Alenou Baťovou na p.p.č. 1059/2 a /3. Jedná se o odkup soukromého pozemku pod
komunikací, která je ve vlastnictví obce v části zadní Aleje. Historicky vede uvedená
komunikace mimo trasu vedenou v katastrálním území. Odkupem dojde nejen k narovnání
faktického stavu, ale do budoucna se tak předejde také sporům s vlastníky např. při plánované
rekonstrukci. Navržená cena je 50,- Kč za 1 m2. Celková výměra obou pozemků je 218 m2.
Návrh:
ZO schvaluje smlouvu o nákupu pozemkových parcel 1059/2 a 1059/3 v k.ú. Bílá
Třemešná od paní Aleny Baťové, a to za cenu 50,-Kč za 1m2. Souhrnná výměra pozemků
činí 218 m2 a celková cena je stanovena na 10.900,-Kč.
Hlasování:

7.

Pro ….12.…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Záměr prodeje části pozemku

Obec byla požádána o prodej části obecního pozemku p.p.č.86/1 a 87/3 (u vodojemu na hřbitově). viz
příloha. Je to už několikrát projednávané téma, kdy obec chce od manželů Vlčkových odkoupit
pozemek p.p.č. 87/2 u hřbitovní zdi a naopak Vlčkovi chtějí od obce část uvedených pozemků, které
užívají na základě nájemní smlouvy jako zahradu. Dělení se v průběhu doby ještě zkomplikovalo
sporem o přístup na pozemek 86/5 manželů Sedlákových, kteří byli původním záměrem manželů
Vlčkových omezeni. Projednávaný záměr vzešel na základě dohody dotčených stran.
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Návrh:
ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 86/1 a 87/3 v k.ú. Bílá Třemešná. Přesná výměra
a cena bude stanovena na základě geometrického plánu a znaleckého posudku.
Hlasování:

8.

Pro …12..…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Odpadové hospodářství pro 2022

Na základě předchozího projednávání budoucí změny odpadového hospodaření, které vychází
z novely zákona platné od 01. 01. 2022, bylo ZO seznámeno s dalším postupem pro schválení
změny v odpadovém hospodářství. Byly představeny základní možnosti zpoplatnění
komunálního odpadu a způsoby likvidace tříděného odpadu.
Návrh:
ZO bere na vědomí zprávu ohledně navržených variant změny způsobu nakládání
s odpadem od 01. 01. 2022. Zároveň schvaluje variantu paušálního poplatku (tedy za
každého obyvatele) za obecní systém odpadového hospodářství. Pověřuje starostu
vypracováním podkladů pro návrh nové vyhlášky obce o místních poplatcích a jejich
předložením zastupitelům nejdéle do měsíce.
Hlasování:

9.

Pro ….12.…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Odpis majetku ZŠ Bílá Třemešná

Na základě provedených inventarizací byl radě obce předložen soupis majetku určeného
k vyřazení. Jedná se většinou o majetek, který už neplní svojí funkci a vzhledem ke stáří není
možná, nebo účelná jeho oprava. Seznam vyřazeného majetku je samostatnou přílohou.
Návrh:
ZO schvaluje vyřazení majetku dle předloženého soupisu k měsíci září 2021 z evidence
majetku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy, Bílá Třemešná, okres
Trutnov, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování:

10.

Pro …12..…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Zřízení nového běžného účtu

Obec obdržela návrh spol. Unicredit Bank na založení běžného a zároveň spořícího účtu. Tato
nabídka obsahuje několik kategorií úročení finančních prostředků. Ve dvou kategoriích je míra
úročení výhodnější než stávající účet u ČSOB a.s. Tím, že se jedná o běžný účet, není obec
omezena s disponováním finančních prostředků žádnou výpovědní lhůtou.
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Návrh:
ZO schvaluje produktovou nabídku na založení běžného účtu ve spol. UniCredit Bank
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování:
11.

Pro …12..…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Různé:

a) Prověřit umístění dopravního zrcadla na křižovatce u pana Pátého (starosta obce).
b) Zvážit umístění statistického radaru na Spořilov s možností přesouvání na další místa (rada
obce).
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Schválená usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 22. 09. 2021.
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze dne
23. 06. 2021.
2) ZO bere na vědomí zprávy z jednání rady obce za období od 26. 06. 2021 do 22. 09.
2021.
3) ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 4 v takové podobě,
jak byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást
tohoto zápisu.
4) ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,-Kč pro obce postižené
tornádem, které budou zaslány na transparentní účet číslo: 123-3116420297/0100,
který zřídil Jihomoravský kraj.
5) ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce č.9/60/21/0200/Va/N mezi Obcí Bílá Třemešná a
Správou silnic Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu jejím podpisem.
6) ZO schvaluje smlouvu o nákupu pozemkových parcel 1059/2 a 1059/3 v k.ú. Bílá
Třemešná od paní Aleny Baťové, a to za cenu 50,-Kč za 1m2. Souhrnná výměra
pozemků činí 218 m2 a celková cena je stanovena na 10.900,-Kč.
7) ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 86/1 a 87/3 v k.ú. Bílá Třemešná. Přesná
výměra a cena bude stanovena na základě geometrického plánu a znaleckého
posudku.
8) ZO bere na vědomí zprávu ohledně navržených variant změny způsobu nakládání
s odpadem od 01. 01. 2022. Zároveň schvaluje variantu paušálního poplatku (tedy
za každého obyvatele) za obecní systém odpadového hospodářství. Pověřuje
starostu vypracováním podkladů pro návrh nové vyhlášky obce o místních
poplatcích a jejich předložením zastupitelům nejdéle do jednoho měsíce.
9) ZO schvaluje vyřazení majetku dle předloženého soupisu k měsíci září 2021
z evidence majetku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy, Bílá
Třemešná, okres Trutnov, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.
10) ZO schvaluje produktovou nabídku na založení běžného účtu ve spol. UniCredit
Bank a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno v 21.00 hodin.

Bc. Štěpán Čeněk
starosta

Zdeněk Fiala, Jiří Žižka
ověřovatelé zápisu
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