Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná
Datum konání: 18. 12. 2019
Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná
Přítomni:
Bc. Štěpán Čeněk, RNDr. Jana Dobroruková, Ing. Petra Holzhauserová, Ing. Milan Kuk,
Jaroslav Patzelt, Mgr. Kateřina Poživilová, Jana Raizerová, Ing. Vít Šubr, Petra Vejsová, Bc.
Petra Zivrová, Jiří Žižka
Omluveni:
Zuzana Odvárková, Zdeněk Fiala, Zdeněk Kramár, Ing. Květoslav Sybr
Přítomno 11 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Návrhová komise:
Petra Holzhauserová
Milan Kuk
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se ……0……

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Ověřovatelé zápisu:
Vít Šubr
Jiří Žižka
Hlasování:

Pro …11…….

Zapisovatel:
Jana Dobroruková
Program zastupitelstva
1) Kontrola usnesení ze zastupitelstva obce
2) Zprávy z jednání rady obce
3) Rozpočtová změna
4) Rozpočet na rok 2020
5) Plán hospodářské činnosti na rok 2020 – vloženo na návrh starosty
6) Schválení obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
7) Schválení smlouvy o věcném břemeni
8) Územní plán
9) Návrh cen za svoz komunálního odpadu pro rok 2020
10) Žádost obce o dotaci z POV
11) Schválení prodloužení překlenovacího úvěru na výstavbu ZŠ
12) Schválení vydání publikace o Bílé Třemešné
13) Různé
Starosta navrhuje zařadit na program jednání zastupitelstva bod 5) Plán hospodářské činnosti
na rok 2020.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….
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Zdržel se …0………

Jednání zastupitelstva:
1. Kontrola usnesení ze 7. 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. 7 ze dne 25. 09.
2019.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

2. Zprávy z jednání rady obce
Zprávu z jednání rady obce za období od 25. 09. 2019 do 18. 12. 2019 přednesl starosta obce
pan Štěpán Čeněk.
Návrh:
ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 25. 09. 2019 do 18. 12. 2019.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

3. Rozpočtová změna
Na straně příjmové došlo k navýšení o částku 29.785.720,- Kč, která se skládá zejména z příjmu
dotace na přístavbu ZŠ Bílá Třemešná a z přijatých průtokových dotací pro ZŠ. Na straně
výdajové dochází ke zvýšení o částku 7.977.307,- Kč. Podstatná částka výdajů jsou výdaje ve
výši 5.000.000,- na výstavbu ZŠ a 2.280.007,- Kč průtokové dotace pro 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
Financování:

Příjmy
39.534.505,29.785.720,69.320.225,-

Výdaje
70.731.856,7.977.307,78.709.163,-

Financování
-31.197.351,21.808.413,-9.388.938,-

35 000 000,- přijatý úvěr na přístavbu ZŠ Bílá Třemešná

Návrh:
ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 7 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. Rozpočet obce na rok 2020
Návrh rozpočtu obdržel každý zastupitel v písemné formě v souladu s jednacím řádem
zastupitelstva. Návrh rozpočtu byl projednán a zveřejněn na úřední desce v písemné i
elektronické podobě. Rozpočet vychází na straně příjmové z údajů z minulého roku. Na
výdajové straně vychází jak ze skutečností z roku předcházejícího, tak z navýšení o plánované
výdaje na rozšíření ZŠ a MŠ Bílá Třemešná.
Na základě podnětů bylo navrženo navýšení rozpočtu na výdajové straně o částku 2.685.000,Kč. Tato částka se skládá: paragraf 5512 – 1.500.000,- Kč (projektová dokumentace na
Hasičskou zbrojnici, hasičské auto, nábytek do Hasičské zbrojnice), 2219 – 730.000,- Kč
(projektové dokumentace na chodníky), 3113 – 130.000,- Kč (hřiště u ZŠ), 3639 – 195.000,Kč (pluh a sypač za traktor), 3399 – 130.000,- (publikace o Bílé Třemešné).
Rozpočtové příjmy jsou navrženy ve výši: 22.164.800,- Kč
Rozpočtové výdaje jsou navrženy ve výši: 38.737.582,- Kč
Financování rozpočtu:
16.572.782,- Kč
35 000 000,- Kč přijatý úvěr na přístavbu ZŠ BT
Rozpočet je navržen ke schválení v odvětvovém členění jako schodkový.
Návrh:
ZO schvaluje rozpočet na rok 2020 v odvětvovém členění jako schodkový, a to ve výši
příjmů 22.164.800,- Kč a výdajů 38.737.582,- Kč.
Schodek rozpočtu bude pokryt z přebytků rozpočtů z předešlých let a přijatého úvěru na
přístavbu ZŠ Bílá Třemešná. Rozpočet obce na rok 2020 je nedílnou součástí zápisu
z tohoto jednání.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

5. Plán hospodářské činnosti na rok 2020
Plán hospodářské činnosti je pro tento rok ztrátový, a to zejména z důvodu plánované opravy
bytu v č. p. 247. Plánované investice jsou projekt vodovodu Nové Lesy a investice do budovy
č. p. 183.
Návrh:
ZO souhlasí s plánem hospodářské činnosti obce na rok 2020. Schválený plán
hospodářské činnosti je nedílnou součástí zápisu z tohoto jednání.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

6. Schválení obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
ZO byly z důvodu novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ke které dochází
od 01. 01. 2020, předloženy ke schválení následující obecně závazné vyhlášky:
a) obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu,
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b) obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů,
c) obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
ZO bylo dále ke schválení předloženo nařízení obce č. 4/2019, o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na území obce, které bylo novelizováno z důvodu nejasností, na které
upozornil Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dozoru obcí.
Návrh:
ZO schvaluje v předloženém znění:
a) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu,
b) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů,
c) obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství,
d) nařízení obce č. 4/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území
obce.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

7. Schválení smlouvy o věcném břemeni
Obec obdržela od spol. GasNet, s. r. o., návrh smlouvy na zřízení věcného břemene - služebnosti
pro plynárenské zařízení.
Jedná se o pozemkovou parcelu číslo 1101/63 v k. ú. Bílá Třemešná, na které je uloženo
plynárenské zařízení „PREL, Bílá Třemešná, Plynovod, číslo stavby: 8800088472“ včetně jeho
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 4,35 m. Smluvní strany
se dohodly na rozsahu věcného břemene 1 m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení.
Skutečná poloha plynárenského zařízení včetně rozsahu věcného břemene je stanovena a
vyznačena na geometrickém plánu č. 726-1104/2019.
Návrh:
ZO schvaluje uzavření smlouvy se spol. GasNet, s. r. o. a obcí Bílá Třemešná o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. sml. 8800088472_2/VB/P a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

8. Územní plán
Na základě probíhající změny č. 1 územního plánu obce Bílá Třemešná je nutné opětovně
schválit usnesení, které pověřuje MěÚ Dvůr Králové n. L. jako jeho pořizovatele a starostu
obce jako určeného zastupitele pro jednání s pořizovatelem.
Zastupitelstvo obce:
a) Ve smyslu § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) schvaluje, že pořízení Změny č. 1 Územního plánu Bílá Třemešná bude

4

i nadále probíhat podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kdy pořizovatelem je
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování jako
úřad územního plánování.
b) Potvrzuje Bc. Štěpána Čeňka jako určeného zastupitele, který bude i nadále
spolupracovat s pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Bílá Třemešná.
Návrh:
ZO:
a) Ve smyslu § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) schvaluje, že pořízení Změny č. 1 Územního plánu Bílá Třemešná
bude i nadále probíhat podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kdy
pořizovatelem je Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a
územního plánování jako úřad územního plánování.
b) Potvrzuje Bc. Štěpána Čeňka jako určeného zastupitele, který bude i nadále
spolupracovat s pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Bílá Třemešná.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

9. Návrh cen za svoz komunálního odpadu pro rok 2020
Obec obdržela od společnosti TRANSPORT Trutnov s. r. o. návrh ceníku na svoz komunálního
odpadu na rok 2020. Oproti předcházejícímu roku došlo ke zvýšení ceny za známku za svoz
komunálního odpadu a svozový pytel, a to o tři koruny, na částku 71- Kč. Ostatní položky
zůstávají pro rok 2020 beze změny.
Návrh:
ZO schvaluje návrh ceníku společnosti TRANSPORT Trutnov s. r. o. za svoz komunálního
odpadu na rok 2020.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

10. Žádost obce o dotaci z POV
Obec má možnost požádat o dotaci z Programu obnovy venkova, který vypisuje
Královéhradecký kraj. Dotace by sloužila na pokrytí části nákladů zahradních úprav při
rozšíření ZŠ a MŠ Bílá Třemešná. Jednou z podmínek podání žádosti je schválení tohoto
záměru zastupitelstvem obce.
Návrh:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova, vypsaného
Královéhradeckým krajem, na akci „Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá
Třemešná – kanalizace a venkovní prostranství.“
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….
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Zdržel se …0………

11. Schválení prodloužení překlenovacího úvěru u ČSOB na výstavbu ZŠ Bílá Třemešná
Z důvodu ukončení platnosti smlouvy o překlenovacím úvěru u ČSOB na dostavbu ZŠ Bílá
Třemešná a neukončené stavby se ZO předkládá ke schválení prodloužení smlouvy o
překlenovacím úvěru u ČSOB do doby ukončení stavby ZŠ Bílá Třemešná – do 30. 06. 2020.
Návrh:
ZO schvaluje prodloužení smlouvy o překlenovacím úvěru do 30. 06. 2020 u ČSOB, a. s.
na dostavbu areálu ZŠ Bílá Třemešná a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

12. Schválení vydání publikace o Bílé Třemešné
ZO byl předložen návrh na vydání ucelené publikace o Bílé Třemešné, a to ve dvou variantách
(312 a 352 stran). Náklady na publikaci budou rozpočtované do tří let realizace 2020 – 2022.
Realizaci publikace zajistí Mgr. Roman Reil, vedoucí Státního okresního archivu v Trutnově.
Varianta A 312 stran – náklady maximálně 912.000,- Kč.
Varianta B 352 stran – náklady maximálně 1.049.000,- Kč.
Návrh:
ZO schvaluje vydání ucelené publikace o Bílé Třemešné v provedení varianty B, rozsah
352 stran a náklady maximálně 1.049.000,- Kč.
Hlasování:

Pro …11…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

13. Různé
Paní Petra Zívrová podala návrh na umístění odpadkového koše u Domu služeb a na
Spořilově.
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Schválená usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 18. 12. 2019.
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva č. 7 ze
dne 25. 09. 2019.
2) ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 25. 09. 2019 do 18. 12.
2019.
3) ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 7 v takové
podobě, jak byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří
nedílnou součást tohoto zápisu.
4) ZO schvaluje rozpočet na rok 2020 v odvětvovém členění jako schodkový, a to
ve výši příjmů 22.164.800,- Kč a výdajů 38.737.582,- Kč.
Schodek rozpočtu bude pokryt z přebytků rozpočtů z předešlých let a přijatého
úvěru na přístavbu ZŠ Bílá Třemešná. Rozpočet obce na rok 2020 je nedílnou
součástí zápisu z tohoto jednání.
5) ZO souhlasí s plánem hospodářské činnosti obce na rok 2020. Schválený plán
hospodářské činnosti je nedílnou součástí zápisu z tohoto jednání.
6) ZO schvaluje v předloženém znění:
a) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu,
b) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů,
c) obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství,
d) nařízení obce č. 4/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na
území.
7) ZO schvaluje uzavření smlouvy se spol. GasNet, s. r. o. a obcí Bílá Třemešná o
zřízení věcného břemene – služebnosti č. sml. 8800088472_2/VB/P a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
8) ZO:
a) Ve smyslu § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) schvaluje, že pořízení Změny č. 1 Územního plánu
Bílá Třemešná bude i nadále probíhat podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona, kdy pořizovatelem je Městský úřad Dvůr Králové nad Labem,
odbor výstavby a územního plánování jako úřad územního plánování.
b) Potvrzuje Bc. Štěpána Čeňka jako určeného zastupitele, který bude i nadále
spolupracovat s pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Bílá Třemešná.
9) ZO schvaluje návrh ceníku společnosti TRANSPORT Trutnov s. r. o. za svoz
komunálního odpadu na rok 2020.
10) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova, vypsaného
Královéhradeckým krajem, na akci „Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ
Bílá Třemešná – kanalizace a venkovní prostranství.“
11) ZO schvaluje prodloužení smlouvy o překlenovacím úvěru do 30. 06. 2020 u
ČSOB, a. s. na dostavbu areálu ZŠ Bílá Třemešná a pověřuje starostu jejím
podpisem.
12) ZO schvaluje vydání ucelené publikace o Bílé Třemešné v provedení varianty
B, rozsah 352 stran a náklady maximálně 1.049.000,- Kč.
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:30 hodin a ukončeno v 19:30 hodin.
Ing. Vít Šubr, v. r. Jiří Žižka, v. r.
ověřovatelé zápisu

Bc. Štěpán Čeněk, v. r.
starosta
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