Obec Bílá
Zápis č. 19
ze zasedání zastupitelstva obce Bílá
konaného ve středu dne 19. 9. 2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Bílá

Přítomni:
7 členů zastupitelstva obce – Ing. Karel Matula, Ing. Petr Kaděrka, Jiří Krňa, Ing. Tomáš
Kubačák, Petr Niesner, Ing. Tomáš Večeřa, Ing. Vítězslav Kubačák
Návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z posledního jednání ZO
Žádost o příspěvek na zpracování nafocení a naskenování kostela
sv. Bedřicha – Římskokatolická farnost Bílá
Zimní údržba komunikací 2018/2019, 2019/2020
Rozpočtové opatření č. 4/2018
Různé
Diskuze
Závěr

Zahájení
Starosta zahájil zasedání, konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO. Zastupitelstvo je usnášení
schopné. Upozornil přítomné, že ze zasedání je pořizován písemný a audio záznam, písemný
záznam se zveřejňuje na webových stránkách obce a na úřední desce. Starosta přednesl
předložený návrh programu jednání ZO, program byl řádně vyvěšen na úřední desce od 11.
9. 2018 do 19. 9. 2018, tj. po dobu nejméně 7 dní. Starosta navrhl doplnit do programu
projednání Veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem Havířov (služby Městské policie).
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Rozprava: bez rozpravy
Výsledek hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/1
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání pro 19. zasedání zastupitelstva obce.
Volba ověřovatelů zápisu
Starosta Ing. Karel Matula podal návrh na ověřovatele zápisu – Jiří Krňa, Petr Niesner
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Rozprava: bez rozpravy
Výsledek hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Ing. Vítězslav
Kubačák)
Usnesení č. 19/2
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Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva obce.
Ověřovatelé zápisu: Jiří Krňa a Petr Niesner
Starosta představil zástupce firmy NITTA, který prezentoval úsekové měření této
společnosti, která dosud nemá homologaci. K jejímu získání je potřeba zařízení někde
naistalovat a odzkoušet. V případě, že by firma homologaci nezískala zařízení demontují a
odvezou bez finančních nároků.
Rozprava:
Ing. T. Kubačák – zařízení by bylo majetkem obce, nebo formou pronájmu, jedná se
zejména o provádění revizí apod.?
P. Bilecký – zařízení by bylo majetkem obce za nižší cenu díky možnosti provést zde
homologaci
P. Kubačák – už měl být zkušební provoz a stále se nic neděje
Místostarosta – budeme ještě probírat tuto problematiku
P. Kubačák – řeší městskou policii Havířov
Starosta – nechceme zdržovat p. Bileckého, vše budeme probírat později. Proběhlo jednání
s pověřenou obcí na městské policii Havířov. Jsme před podpisem veřejnoprávní smlouvy
s městem Havířov.
Místostarosta – děláte pro TINT dohledový systém?
p. Bilecký – ne, jsme pouze softwarová firma
P. Kubačák – jaká je pravděpodobnost získání certifikace?
p. Bilecký – získat ji nemusíme
Místostarosta – jak dlouho dobu budou potřebovat na certifikaci?
p. Bilecký – zhruba měsíc
Místostarosta – datový přenos, energie apod. si zajistíte sami?
p. Bilecký – ano
Starosta – jaká je procentuální pravděpodobnost získání certifikace?
p. Bilecký – 90%
Ing. T. Kubačák – odečet RZ bude zepředu i zezadu?
p. Bilecký – neví
P. Kubačák – dohledatelnost cizinců
Místostarosta – budeme řešit později
Starosta – poděkoval p. Bileckému za účast a prezentaci

Kontrola usnesení z 18. zasedání ZO, konaného dne 12. 6. 2018
Místostarosta přednesl usnesení z 18. zasedání ZO, konaného dne 12. 6. 2018.
Rozprava: bez rozpravy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z 18. zasedání ZO, konaného dne
12. 6. 2018. Bez hlasování, úkoly se průběžně plní.
Žádost o příspěvek na zpracování nafocení a naskenování kostela sv. Bedřicha –
Římskokatolická farnost Bílá
Ing. T. Kubačák přečetl žádost farnosti.
Starosta informoval o výměně faráře.
V Gutech vyhořel dřevěný kostel, nemají podle čeho postavit kopii, chybí dokumentace. Na
Hamrech zaplatí dokumentaci u kostela na Gruni, ZO Staré Hamry schválilo příspěvek
20.000,- Kč
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Rozprava:
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Ing. V. Kubačák – kolik přispívá biskupství ?
Starosta – nevím
Ing. T. Kubačák – to je asi výsledná cena
Starosta – asi nepřispívá nic, celá částka je 36.800,- Kč + DPH
Ing. V. Kubačák – neměli by něco přispět?
Ing. Pelc – jakou formu bude mít projektová dokumentace?
Ing. Večeřa – 3D skenování
Ing. T. Kubačák – i v elektronické verzi
Ing. Večeřa může zjistit podrobnější informace od biskupství, už takto realizovali jiný kostel
Starosta – přispějme celou částkou
Výsledek hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/3
Zastupitelstvo obce schvaluje uhrazení částky 36.800,- + DPH jako příspěvek na
zpracování nafocení a naskenování kostela sv. Bedřicha.

Rozpočtové opatření č. 4/2018
Starosta – koncem října nebo v listopadu bude vhodné udělat další RO. Vypsání výběrového
řízení na realizaci prodloužení vodovodního řadu k objektu č.p. 151, popř. realizace
autobusového zálivu. Obě akce jsou rozpočtovány. Výběrové řízení na opravu střechy se i
po opakování nezdařilo. Bude se nově vyhlašovat v příštím roce, teď se bude realizovat jen
nutná oprava střechy.
Účetní obce – RO – volby do ZO
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Rozprava: bez rozpravy
Výsledek hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 – příloha č. 1

Různé
Veřejnoprávní smlouva
Starosta – je třeba rozhodnout, zda zařízení koupíme, nebo pronajmeme.
Chybí ještě souhlas krajského úřadu a souhlasné stanovisko ŘSD.
Pronájem na 36 měsíců, nelze krátkodobě. Prodej 1.700.000 až 2.000.000,- Kč.
Firma NITTA nabízí měsíční pronájem 33.000,- Kč. Záleží na rozhodnutí, zda zkusíme
firmu bez certifikace, nebo vypíšeme výběrové řízení pro firmy, které mají certifikaci.
Pověřená obec se musí připravit na vyhodnocování cca 600 přestupků z naší obce, zajistit
technické vybavení a personální obsazení. Zpočátku se bude jednat o více přestupků, později
se bude počet snižovat podle zkušeností z Havířova. Chceme zajistit zkušební provoz
v měsíci říjnu nebo listopadu.
Rozprava:
Místostarosta – MP Havířov může poskytnout službu jiné obci. Strážníci u nás nebudou
fyzicky, data půjdou do Havířova a odsud na ORP. Postupujeme podle platné legislativy.
P. Kubačák – vymahatelnost u cizinců
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Místostarosta – všichni s tím mají problém, úvahy ORP o obnovení městské policie, v tuto
chvíli nebude zřizovat
Starosta – v případě, že se nám podaří realizovat úsekové měření, chtějí se připojit další
obce
Místostarosta – nejde o obohacování ORP, ale cílem je snížit rychlost v obci.
P. Kubačák – problematika se řeší 2 roky, provoz se zvyšuje i nebezpečí. Stále není žádný
výstup po dvou letech.
Starosta – vyřizování je to velmi složité, jsme před podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Rozebírá jednotlivé body této smlouvy včetně nákladů.
P. Kubačák – dotazuje se zda se jednalo s obcí Staré Hamry o společném zřízení obecní
policie
Starosta – náklady by byly ještě větší
Místostarosta – zastupitelnost, tedy 2 lidé. Znalost software apod.
P. Kubačák - rozdělení nákladů mezi obce
Starosta – je třeba využít zkušeností, které má Havířov
P. Kubačák – v případě zřízení obecní policie obcemi, by peníze z pokut zůstaly na obcích
Místostarosta – nezůstaly, pokuty vybírá vždy ORP
p. Janoštík – při koupi bychom hradili i revize a údržbu, u pronájmu by si vše zajišťovala
firma sama
Ing. Pelc – smlouva na 36 měsíců, ale jaké budou sazby potom
Ing. Večeřa – zástupce firmy nabízí jen software, ne kamery apod.
Starosta – vše zajistí firma, jen je třeba dovést vlákno
P. Kubačák – kamionová doprava
Starosta – CHKO, Povodí Odry a dotčené obce se snaží o omezení kamionové dopravy

Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Výsledek hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/5
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy k zajišťování výkonu
některých úkolů městské policie se statutárním městem Havířov a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.

Projednání úsekového měření pronájmem nebo koupí zařízení
Rozprava:
Starosta – navrhuje pronájem firmě bez certifikace
T. Kubačák – pokud nezískají certifikaci vše se protáhne
Místostarosta – ano, ale úřady také nebudou připraveny ze dne na den
P. Kubačák – pokud nezískají certifikaci, bude se muset stejně vyhlásit výběrové řízení
Starosta – ano, tím by se to prodloužilo
Ing. Pelc – po uplynutí lhůty 36 měsíců by mohla firmě změnit platební podmínky
Ing. Večeřa – využít nejlevnější nabídky i s rizikem, že certifikaci nedostanou, teprve potom
případně vyhlásit výběrové řízení. Důležité je i umístění kamer.
Starosta – kamery budou umístěny na zastávce u Japaky a u polesí i podle PČR
Ing. Večeřa – měly by být umístěny až za polesí z důvodu ochrany místních obyvatel
Místostarosta – stanovení míst provede PČR
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Výsledek hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/6
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem kamer v obou směrech a vyhodnocovacího
zařízení od firmy TINT dle předložené nabídky.
Žádost o pronájem pozemku na pozemku č. 3407/172 pro umístění prodejního stánku 8
x 10 m
Ing. Matula – přečetl žádost
Rozprava:
P. Kubačák – žádá o seznámení občanů s žádostí
Starosta – jedná se o celoroční prodej sýrů, vozidlo by bylo umístěno na výjezdu
z parkoviště naproti hotelu Bauer
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Výsledek hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/7
Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření smlouvy na pronájem pozemku na p. č. 3407/172
pro umístění prodejního stánku.
Zimní údržba
Ing. Večeřa seznámil zastupitele a občany se zněním výzvy k podání nabídky na zimní
údržbu. Osloveni byli: JZD Staré Hamry, Lesteka Beskydy, Josef Ničman, Petr Bělunek,
Lubomír Neumann.
Doručeny byly dvě nabídky.
JZD Staré Hamry – zájem o lokalitu č. 5 (Konečná, Doroťanka, Borsučí) – cena 800,- Kč
včetně DPH za motohodinu
Lesteka Beskydy – zájem o lokalitu č. 4 (Střed obce, Gašky, Bobek) a lokalitu č. 5
(Konečná, Doroťanka, Borsučí) – cena 750,- Kč bez DPH za motohodinu u traktorů. Fréza
1200,- Kč bez DPH.
Dva uchazeči o lokalitu č. 5, levnější je JZD Staré Hamry.
Na lokality Hlavatá, Mezivodí, Třeštík není žádný zájemce.
Starosta – jedná se o spokojenost občanů
Rozprava:
Ing. Večeřa – jak se změnily ceny od minulého VŘ? Lokality, na které se nikdo nepřihlásil
v minulosti zajišťoval p. Bělunek.
Starosta – pan Bělunek se ze zdravotních důvodů do VŘ nepřihlásil
Účetní – JZD 650,- Kč bez DPH, Lesteka 630,- Kč bez DPH
Ing. Večeřa – nárust u JZD o 30 Kč, Lesteka o 120,- Kč.
Ing. V. Kubačák – proč je nyní vyhlášeno VŘ na dva roky?
Starosta – už i minule bylo na dva roky
Ostatní lokality budou předmětem jednání se společností Lesteka Beskydy včetně cenové
nabídky.
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Výsledek hlasování
Usnesení č. 19/8

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s JZD Staré Hamry na zimní údržbu
v sezónách 2018/2019 a 2019/2020 v lokalitě Konečná, Doroťanka, Borsučí a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.
p. Janoštík – vyslovil nesouhlas s anonymizací zápisů ze ZO, nechce, aby se začerňovalo
jeho jméno
J. Kaděrková – anyonymizace je nutná v souvislosti s platností GDPR, pokud p. Janoštík
vyslovil souhlas s uveřejňováním jeho jména, smíme ho zveřejnit
p. Krňa Jiří – požadavek na umístění DZ „Dej přednost v jízdě“ na obecní cestu u bytovek
Starosta – podáme požadavek na ORP
P. Kubačák – poděkoval Ing. Matulovi za působení v čele obce
Starosta – ještě povedu ustavující zasedání, které se bude konat mezi 20. 10. – 2. 11. 2018.
K požadavku p. Baláše z minulého ZO - změna konečné zastávky autobusových spojů.
Čekáme na vyjádření KÚ.

Starosta Ing. Karel Matula ukončil dnešní zasedání v 18:40 hod.
V době zahájení jednání přítomno 10 občanů, po zahájení se dostavil ještě jeden občan.
Zapisovatel:

Jitka Kaděrková

Ověřovatelé:
Jiří Krňa

Petr Niesner

Starosta:
Ing. Karel Matula
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