Zápis ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná
Datum konání: 25. 09. 2019
Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná
Přítomni:
Bc. Štěpán Čeněk, RNDr. Jana Dobroruková, Zdeněk Fiala, Ing. Petra Holzhauserová,
Ing. Zdeněk Kramár, Jaroslav Patzelt, Jana Raizerová, DiS., Ing. Vít Šubr, Petra Vejsová,
Bc. Petra Zivrová
Omluveni: Mgr. Kateřina Poživilová, Květoslav Sybr, Jiří Žižka, Zuzana Odvárková,
Ing. Milan Kuk (dostavil se v 18.15 hod)
Přítomno 10 z 15 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Návrhová komise:
Ing. Petra Holzhauserová
Zdeněk Fiala
Hlasování:

Pro …10…….

Proti ……0….

Zdržel se ……0……

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Kramár
Bc. Petra Zivrová
Hlasování:

Pro …10…….

Zapisovatel:
Jana Dobroruková

Program zastupitelstva
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kontrola usnesení ze zastupitelstva
Zprávy z jednání rady obce
Schválení přijetí dotace
Rozpočtová změna
Nákup pozemku
Revokace části usnesení ze 3. ZO ze dne 27.03.2019
Různé

Hlasování:

Pro …10 …….

Proti …0…….

1

Zdržel se ……0……

Jednání zastupitelstva:
1. Kontrola usnesení z 5. a 6. zastupitelstva
Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce přednesl starosta obce pan 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 č. 5 ze dne 26.
06. 2019 a č. 6 ze dne 24. 07. 2019.
Hlasování:

Pro …10…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

2. Zprávy z jednání rady obce
Zprávu z jednání rady obce za období od 24. 07. 2019 do 25. 09. 2019 přednesl starosta obce
pan Štěpán Čeněk.
Návrh:
ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 24. 07. 2019 do 25. 09. 2019.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

3. Schválení přijetí finančních prostředků dotace KHK
Schválení přijetí finanční částky 2.500.00,- Kč - dotace Královéhradeckého kraje z dotačního
fondu KHK na základě smlouvy č. 19RGI02-0410.
Návrh:
ZO schvaluje přijetí finanční částky 2.500.000,- Kč kterou obec obdržela od
Královéhradeckého kraje na základě smlouvy č. 19RGI02-0410.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0…

4. Rozpočtová změna
Na straně příjmové došlo k navýšení o částku 2.541.000,- Kč, která se skládá zejména z dotace
KHK na vícepráce při stavbě ZŠ. Na straně výdajové dochází ke zvýšení o částku 16.130.000,Kč. Podstatná částka výdajů jsou výdaje ve výši 16.000.000,- na výstavbu ZŠ. Ostatní změny
jak na příjmové i na výdajové straně vycházejí ze skutečností stavů jednotlivých položek
rozpočtu v průběhu roku. Viz. příloha.
Schválený rozpočet.
Celková změna
Upravený rozpočet

Příjmy
36.993.505,2.541.000,39.534.505,-

Výdaje
54.601.856,16.130.000,70.731.856,-
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Financování
-17.608.351,-13.589.000,-31.197.351,-

Financování:

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. 6 ze dne 24. 09. 2019
v takové podobě, jak byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří
nedílnou součást tohoto zápisu.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

5. Schválení nákupu pozemku
ZO byla ke schválení předložena kupní smlouva na nákup pozemků od pana Zdeňka Manna,
bytem Nové Lesy 54. Předmětem koupě je pozemek č. 48/6 – ostatní plocha – o výměře 782
m2, díl „b“ o výměře 371 m2, pozemek č. 357/3 – orná půda – o výměře 829 m2 a díl „c“
o výměře 80 m2. Všechny pozemky jsou specifikovány v čl. I kupní smlouvy dle geometrického
plánu. Celková výměra pozemků činí 2062 m2, cena byla stanovena na 50,- Kč/ 1 m2. Celková
kupní cena činí 103.100,- Kč.
Návrh:
ZO schvaluje nákup pozemků na základě předložené kupní smlouvy na pana Zdeňka
Manna, bytem Nové Lesy 54. Předmětem koupě je pozemek č. 48/6 – ostatní plocha –
o výměře 782 m2, díl „b“ o výměře 371 m2, pozemek č. 357/3 – orná půda – o výměře
829 m2 a díl „c“ o výměře 80 m2. Všechny pozemky jsou specifikovány v čl. I kupní
smlouvy dle geometrického plánu. Celková výměra pozemků činí 2062 m 2, cena byla
stanovena na 50,- Kč/ 1 m2. Celková kupní cena činí 103.100,- Kč.
ZO pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0…

6. Revokace části schváleného usnesení z 3. ZO ze dne 27.03.2019
ZO schválilo pro SDH Nové Lesy poskytnutí daru ve výši 5000,-Kč. Ve schválených
usneseních byla částka 5000 Kč chybně zapsána jak v příspěvcích, tak jako dar. Byla schválena
pouze ve formě daru.
Návrh:
ZO schvaluje revokaci části schváleného usnesení ZO ze dne 27. 03. 2019, „bod 4., a),
schválení příspěvku pro SDH Nové Lesy“.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0…

7. Různé
1. ZO navrhuje prověřit přípravu projektové dokumentace na zavlažovací systém na hřišti
Dubina.
2. ZO navrhuje prověřit možnosti využití Programu obnovy venkova pro potřeby obce.
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Schválená usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 25. 09. 2019
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva č. 5 ze
dne 26. 06. 2019 a č. 6 ze dne 24. 07. 2019.
2) ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 24. 07. 2019 do 25. 09. 2019.
3) ZO schvaluje přijetí finanční částky 2.500.000,- Kč kterou obec obdržela od
Královéhradeckého kraje na základě smlouvy č. 19RGI02-0410.
4) ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 6 ze dne 24. 09.
2019 v takové podobě, jak byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě,
která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
5) ZO schvaluje nákup pozemků na základě předložené kupní smlouvy na pana
Zdeňka Manna, bytem Nové Lesy 54. Předmětem koupě je pozemek č. 48/6 –
ostatní plocha – o výměře 782 m2, díl „b“ o výměře 371 m2, pozemek č. 357/3 – orná
půda – o výměře 829 m2 a díl „c“ o výměře 80 m2. Všechny pozemky jsou
specifikovány v čl. I kupní smlouvy dle geometrického plánu. Celková výměra
pozemků činí 2062 m2, cena byla stanovena na 50,- Kč/ 1 m2. Celková kupní cena
činí 103.100,- Kč.
ZO pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
6) ZO schvaluje revokaci části schváleného usnesení ZO ze dne 27. 03. 2019, „bod 4.,
a), schválení příspěvku pro SDH Nové Lesy“.
7) Různé
1. ZO navrhuje prověřit přípravu projektové dokumentace na zavlažovací systém
na hřišti Dubina.
2. ZO navrhuje prověřit možnosti využití Programu obnovy venkova pro potřeby
obce.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno v 19.40 hodin.

Zdeněk Kramár, v. r., Bc. Petra Zivrová, v. r.
ověřovatelé zápisu
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Bc. Štěpán Čeněk, v. r.
starosta

