Obec Bílá
Zápis č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce Bílá konaného v pondělí dne 16. 12. 2019 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Bílá

Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce – Ing. Tomáš Kubačák, Ing. Ivana Krňová,
Martin Blažek, DiS., Ing. Vítězslav Kubačák, Petr Niesner, Ing. Tomáš Večeřa, Jiří Zajac
ad 1) Zahájení
Starosta obce Ing. Tomáš Kubačák zahájil v 18.00 hodin zasedání, konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bílá
zveřejněna po dobu nejméně 7 dní. Starosta obce konstatoval, že z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo je usnášení schopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Starosta obce 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 návrh programu jednání ZO:
Návrh programu jednání:
1) Zahájení a schválení programu jednání
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola usnesení z posledního jednání
4) Zpráva starosty
5) Zpráva Kontrolního výboru
6) Zpráva Finančního výboru
7) Návrh rozpočtu MŠ na rok 2020 a střednědobého výhledu
8) Příspěvek zřizovatele MŠ na rok 2020
9) Smlouva o pronájmu parkoviště Bílá Střed, Bílá Mezivodí
10) Schválení dodatku č. 3 k Darovací smlouvě – ordinace praktického lékaře
11) Schválení smlouvy o poskytování knihovnických služeb na rok 2020
12) Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku na rok 2020 – Dům s byty
pro seniory Ostravice
13) Schválení smlouvy o pronájmu zařízení úsekového měření
14) Schválení smlouvy o dílo „Chodník podél II/484 v lokalitě Bílá – Konečná“
15) Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Cyklostezka Bílá – Mezivodí – 1. etapa“
16) Žádost o finanční dar SKI Vítkovice Bílá z. s.
17) Schválení dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu lyžařského areálu
18) Schválení odkupu strojního zařízení čerpací stanice sever
19) Schválení ceny vodného pro rok 2020
20) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, č. 3/2019
21) Stanovení výše odměny členům výborů a komisí za rok 2019
22) Schválení mimořádné odměny starostovi za rok 2019
23) Schvalování finančních darů starostou
24) Schválení vnitřního předpisu o zvláštním určení platového tarifu pro zaměstnance obce
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25) Návrh rozpočtu obce na rok 2020
26) Schválení zmocnění starosty k provádění nezbytných rozpočtových opatření do výše 100
tis. Kč pro rok 2020
27) Schválení střednědobého výhledu na roky 2021, 2022, 2023
28) Rozpočtové opatření č. 7/2019, schválení zmocnění starosty k provádění nezbytných
rozpočtových opatření do konce roku 2019
29) Různé
30) Diskuze
31) Závěr
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava: bez rozpravy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 7. zasedání zastupitelstva obce Bílá.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/1 bylo přijato.
ad 2) Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Tomáš Večeřa, Jiří Zajac
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava: bez rozpravy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Večeřu, Jiřího Zajace.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 2
Ing. Tomáš Večeřa
Jiří Zajac

Usnesení č. 7/2 bylo přijato.
Starosta obce podal návrh na zapisovatele: Ing. Vítězslav Kubačák
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava: bez rozpravy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem Ing. Vítězslava Kubačáka.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 6

Proti: 0
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Zdrželi se: 1
Ing. Vítězslav Kubačák

Usnesení č. 7/3 bylo přijato.
ad 3) Kontrola usnesení z posledního jednání ZO
Místostarostka obce Ing. Krňová seznámila přítomné s usneseními z 6. zasedání ZO, uvedla,
že v usneseních z 6. zasedání ZO, konaného dne 24. 10. 2019, nebyly uloženy žádné úkoly.
Rozprava: bez rozpravy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z 6. zasedání ZO, konaného dne
24. 10. 2019. Bez hlasování.
ad 4) Zpráva starosty
Starosta informoval o stavu finančních prostředků na účtech.
Starosta seznámil přítomné s investičními akcemi:
Aku program sekačka, křovinořez, motorová pila, fukar - náklady 65 000 Kč.
Čištění vrtu zdroje vody, původní vrt roku 1991, proběhla regenerace chemická a mechanická náklady 103 334 Kč, vydatnost vrtu 0,4 dcl/s.
Instalace zabezpečovacího systému v hospodářské budově nového obecního úřadu, hospodářské
budově při MŠ – náklady 77 000 Kč
Modernizace městského kamerového dohledového systému - náklady 332 000 Kč
Operační program zaměstnanost: kiosky el. úřední desky, pasporty vodovodu, TKR, veřejného
osvětlení vyhlášení výsledků proběhne po novém roce. Pasport komunikaci není součástí OPZ a
byl dokončen v tomto měsíci.
Byty nad MŠ: dokončujeme studii, součástí je vyjádření hygieny, hasičů, statické posouzení.
V únoru 2020 bude vyhlášena výzva PRV, chceme rekonstruovat hygienické zařízení MŠ,
zpracováváme studii.
Starosta obce dal možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava: bez rozpravy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce. Bez hlasování.
ad 5) Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Ing. Vítězslav Kubačák přednesl zprávu kontrolního výboru.
Starosta obce dal možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava: bez rozpravy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Bez hlasování.
ad 6) Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru Martin Blažek, DiS. přednesl zprávu finančního výboru.
Starosta obce dal možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava: bez rozpravy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru. Bez hlasování.
ad 7) Návrh rozpočtu MŠ na rok 2020 a střednědobého výhledu
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Místostarostka obce Ing. Krňová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu MŠ na rok 2020,
návrh rozpočtu MŠ je koncipován dle letošního roku, zřejmě dojde v průběhu roku k jeho
úpravě formou rozpočtového opatření v důsledku navýšení mezd na rok 2020 a MŠ neví kolik
to bude. Zatím MSK nesdělil výši finančního příspěvku na rok 2020.
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava:
Ing. Večeřa-měli by to vědět, rozpočet schválilo zastupitelstvo kraje minulý týden
Místostarostka-zřejmě to na kraji zpracovávají, účetní MŠ potvrdila, že údaje ještě nemají
k dispozici
Ing. Večeřa-jaký je stav dětí v MŠ
Starosta-25 dětí
Ing. Večeřa-výhled na další období
Starosta-situace je stabilní
Místostarostka-seznámila přítomné, jaké je členění příspěvku ve výši 550 000 Kč, dále
seznámila přítomné se střednědobým výhledem na rok 2021 a 2022
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet MŠ Bílá na rok 2020.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.7/4 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený střednědobý výhled MŠ na rok 2021 a 2022.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.7/5 bylo přijato.
ad 8) Příspěvek zřizovatele MŠ na rok 2020
Starosta obce dal možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava: bez rozpravy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek zřizovatele MŠ ve výši 550 000 Kč.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/6 bylo přijato.
Ad 9) Schválení nájmu parkoviště Bílá-Mezivodí, Bílá střed
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29.11. 2019 byl vyvěšen na úřední desce záměr o pronájmu pozemků. 15.12. byl termín podání
nabídek. Tradičně na Mezivodí máme jednu obálku , nabízí 15 000 Kč a 6 ks
volných jízdenek.
Na pozemky Bílá střed máme nabídku od SKI Bílá, dle vyvěšeného záměru.
Rozprava:
Ing. Večeřajsi jednal, proč je ta částka tak nízká
Starosta-nejednal, nyní teprve otevíráme obálky
Ing. Večeřa-tato částka byla dlouhá léta stejná
Místostarostka-na rok 2019 bylo rozpočtováno 30 000 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí pronájem těchto pozemků. Bez hlasování.
ad10) Schválení dodatku č. 3 k Darovací smlouvě – ordinace praktického lékaře
Částka je 50 000 Kč ročně – v rámci darovací smlouvy na podporu provozu ordinace.
Dalších 47 000 Kč za rok 2019 je příspěvek na provoz ordinace, náklady na vytápění, elektřinu
atd. Obec Bílá hradí náklady na provoz ordinace ve výši 40 %, 60% hradí obec Staré Hamry.
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava: bez rozpravy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 3 k darovací smlouvě ordinace praktického
lékaře
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/7 bylo přijato.
ad 11) Schválení smlouvy o provozování knihovnických a informačních služeb na rok
2020
Náklady jsou vyčísleny na 41 300 Kč, v loňském roce bylo 38 300 Kč.
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava: bez rozpravy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o provozování knihovnických a informačních
služeb na rok 2020.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 7/8 bylo přijato.
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Zdrželi se: 0

ad 12) Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku na rok 2020 – Dům
s byty pro seniory Ostravice
Příspěvek je 20 000 Kč na osobu, v roce 2020 využívá byt pro seniory

Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava: bez rozpravy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku na
rok 2020 – dům s byty pro seniory Ostravice.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.7/9 bylo přijato.
ad 13) Schválení smlouvy o úsekovém měření
Podklady zastupitelé obdrželi, oslovili jsme společnost CAMEA, která disponuje certifikací,
jedná se o společnost, která přímo vyrábí kamery. Mají bohaté zkušenosti s úsekovým měřením
na dálnicích a v tunelech. Je zde možnost pronajmout na 24 měsíců za 41 800 Kč měsíčně, tato
cena se podařila snížit na 39 900 Kč, na 48 měsíců za 31 000 Kč měsíčně, ceny jsou bez DPH,
v rámci nájmu je i servisní smlouva, kalibrace, certifikace atd.
Chtěl bych uvítat
vedoucí odboru dopravních přestupků MěÚ Frýdlant nad
Ostravicí. PČR nám stanovila kontrolní stanoviště pro měření rychlosti, čistička a bistro, ty
jsou platné do konce tohoto roku, v polovině listopadu jsme žádali o nové stanovení kontrolních
stanovišť pro měření rychlosti. Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců v lokalitě Bílá zámeček
jsme žádali o přemístění stanoviště bistro k zastávce Bílá zámeček, prozatím jsme neobdrželi
odpověď. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Bílá a městem Havířov, vyhodnotí 600 přestupků
za 45 896 Kč za měsíc + 76 Kč za každý další přestupek. Když se tato smlouva schvalovala,
nebylo známo kolik přestupků bude, nyní už víme, že jich bude daleko víc než 600 měsíčně.
Nyní se zkušebně vyhodnocuje počet přestupků a je to cca 100 přestupků denně. V tuto chvíli
však není označen začátek a konec měření dopravní značkou, délka úseku je od začátku po
konec obce, skutečné výsledky budou asi jiné. MěÚ Frýdlant nad Ostravicí nám nemůže z pokut
nic poskytnout, budeme jednat s MěÚ Frýdlant nad Ostravicí na nějaké spolupráci, jdeme do
toho s tím, že chceme zajistit především bezpečnost provozu na pozemních komunikaci I/56 v
obci.
V březnu bychom museli schválit usnesením časy kdy bude v z důvodu zvýšení bezpečnosti
chodců atd. stanoven časový program provozu úsekového měření.
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava:
Místostarostka-radar se projednává dlouho, chápu, že to stálo spoustu úsilí, ale s radarem
nesouhlasím, mělo se začít jiným řešením – pasivní prvky k zajištění bezpečnosti provozu, není
jasné kolik přestupků bude a jaký bude finanční dopad na obec. Je to pro obec velké finanční
riziko, takže nebudu hlasovat pro tuto smlouvu.
Starosta-pokud se jedná o pasivní prvky bezpečnosti tak zpracováváme projektovou
dokumentaci na chodník přes celou obec.
Ing. Večeřa-navážu na místostarostku, tuto problematiku řešíme už několik let, smlouvy by
měly být „vymazlené“, kde budou jasně dány klady a zápory. V minulosti jsme se bavili o tom,
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že tato bezpečnost bude stát obec asi jeden milión Kč, potom do toho půjdeme, najednou se
objevila veřejnoprávní smlouva s Havířovem, minulí i současní starostové a místostarostové při
uzavření této smlouvy selhali, dle současného měření je asi v průměru 200 přestupků za den,
pokud se začne s měřením rychlosti, předpokládejme, že se to omezí na jednu čtvrtinu, tedy 50
přestupků za den, 1500 přestupků za měsíc, o 900 přestupků více než je ve smlouvě, to je
68 000 Kč, k tomu 50 000 Kč, další částka je 46 000 Kč pro firmu CAMEA, to je 164 000 Kč
měsíčně krát dvanáct je dva milióny. Nevím, zda něco vyjednáte se starostkou
asi to
bude generovat zajímavé peníze, když se bude jednat o 50 přestupků a částky 1000,- za
přestupek, každý si dokáže spočítat částku. Je také špatně stanovený úsek měření, v úseku
Bistro Bílá Zámeček není chodník, tento úsek je velmi rizikový, chodí tam plno dětí a lidí na
zastávku, smlouvu jsi podepsal v půli července, kdy byly známa fakta o přestupcích, mělo se na
to reagovat a s Havířovem jednat, pan
si dovede všechno rychle spočítat, napasoval to na
jednu zaměstnankyni, víme, že městské policie mají nedostatek zaměstnanců, ta částka je špatně
spočítaná, nárokují si do každého měsíce nárok na SW vybavení, je nutno jednat o nové
veřejnoprávní smlouvě, jinak přijdeme na buben, nikdo nám nic nedá, pouze Frýdlant nám
může něco dát.
Starosta – s tímto jsme do toho ovšem šli
Ing. Večeřa – ano šli jsme do toho s částkou 1 mil. Kč ročně, nyní to vychází na 2 mil. Kč ročně.
Starosta-nikdo nedokáže predikovat kolik těch přestupků vlastně bude, řešili jsme i možnost
účelového vypínání měření, aby se přestupky nehromadily, každý přestupek se musí zaplatit,
zastupitelstvo může určit, kdy se bude měření vypínat, tedy stanovit časový program, ne v
závislosti na přestupcích, ale z hlediska bezpečnosti chodců, z hlediska bezpečnosti cestovního
ruchu atd.
Ing. Večeřa-pokud bychom chtěli jít touto cestou, tak bychom měřili čtyři dny v týdnu, pokud si
koupíme mercedes, dáme ho do garáže a čtyřikrát za měsíc se s ním svezeme a pak se na něho
budeme dívat jaký je pěkný, na to má obec Bílá malý rozpočet, nehledě na to, že si všichni v
okolí budou ťukat na hlavu, že máme úsekovku a vypínáme ji, chtěl bych vědět kdo a jak ty
časy vypínání stanoví, když to tady máme, ať to měří třicet dnů v měsíci, 24 hodin denně, lidé
budou vědět, že to víc nefunguje než funguje, chceme to, já jsem pro to také hlasoval, ale
chceme to za rozumných podmínek, v posledních měsících se to dostalo do jiných sfér
Starosta-veškeré podmínky byly známy již dlouho dopředu
Ing. Večeřa-v minulém zastupitelstvu jsme byli čtyři zastupitelé, rozhodně si nepamatuji, že by
tam byla částka 76 Kč za další přestupek, bavili jsme se o tom, že se zaplatí strážníci v Havířově
plus jejich náklady a nic víc
Starosta-to z toho vycházelo, když si podělíš tu částku 600 přestupky vychází částka 76 Kč za
přestupek, v té době jsme nevěděli kolik těch přestupků bude
Ing. Večeřa-když jsi podepisoval smlouvu, tak jsi věděl kolik těch přestupků je, 15.7. jsme znali
spoustu dat, věděli jsme, že je to v průměru 200 přestupků za den nebo 100 za den
Starosta-já nedovedu říct, jestli jich bude 200 za den nebo 100 za den
Ing. Večeřa-já také ne, nedělejme si iluzi, že jich bude 600 za měsíc
Starosta-zpočátku jich bude samozřejmě více, odborníci říkají, že to klesne na jednu čtvrtinu,
my si musíme říct co dál, bylo vynaloženo spoustu úsilí i v minulých letech, veřejnoprávní
smlouva byla schválena už v roce 2018
Ing. Večeřa-byla udělána zásadní chyba, tam se neměla stanovovat částka, jako starostu mě
nezajímá vztah k Havířovu, mě zajímá částka, kterou budu měsíčně platit, nezajímá mne kolik
lidí to bude řešit a čím se vybaví, měla by být jasně stanovena částka za jeden přestupek
Starosta-částka je stanovena na 76 Kč za jeden přestupek, s
jsem o tom jednal,
částka je stanovena dle jejich odhadu nákladů
Ing. Večeřa-on si to odhadl ve svůj prospěch, mám pocit, že obec je neustále na totálním
chvostě a tahá za kratší konec provazu, a ještě ve finále platí a bude platit dvojnásobek
Místostarostka-to si nemyslím, veřejnosprávní smlouva se probírala v minulém zastupitelstvu a
zase to řešíme pořád dokola, je to věc minulého zastupitelstva, mělo stanovit podmínky
Ing. Večeřa-data jsou známa letos, jak dlouho běží zkušební provoz?
7

Starosta-zkušební provoz běží asi dva roky
Ing. Večeřa-za tu dobu je snad dostatek dat
Starosta-tato data nebudou korespondovat s daty pro nový měřený úsek, nedovolím si to říct ani
odhadovat kolik přestupků bude
- zkušební provoz je nyní v jakém úseku?
Starosta-začíná se měřit u zastávky Bílá Japaka a končí to v zatáčce u Václavíků
-proč by ten zkušební provoz nekorespondoval s tím co bylo zjištěno?
Starosta-měřený úsek bude kratší, spousta vozidel odbočí, není instalovaná značka, spousta
řidičů neví, že probíhá nějaké měření
Místostarostka-zimní období udělá hodně, jezdí se pomaleji, nejde přesně říct, jak to bude
Starosta-je tam velký rozdíl, v týdnu třeba 40 přestupků za den, o víkendu 200 přestupků za
den, v tuto chvíli monitorujeme jeden směr
-je jich ještě víc, dvojnásobně, když je nyní 200 za den v jednom směru, tak v
obou směrech bude 400
Starosta- 400 přestupků samozřejmě v extrémech, po zprůměrování to vychází zhruba 100 za
den v obou směrech.
– 100 přestupků za den krát 30 je 3000 přestupků
Ing. Večeřa – částka 50 přestupků za den je adekvátní.
-touto problematikou se zabývám tři roky, byla jsem zde na zastupitelstvu ještě
s panem
, vysvětlovala jsem, že to není nejvhodnější řešení, silnice I/56 je výpadovka
na Slovensko, je to tranzitní trasa pro kamiony, po zavedení měření počet přestupků klesne u
místních občanů, u kamionů se to nedá očekávat, je jim to jedno, systém není nastaven jako v
zahraničí, v Německu pokud nemáte zaplaceno, tak vás odstaví na hranici a nepojedete dál, u
nás to takto není nastaveno, bohužel nemáme žádné smlouvy se zahraničím na vymáhání
pohledávek, my ty pokuty musíme zpracovat, ale příjem nebude, nejsem si jista, ze příjem z
pokut pro město bude takový, jak se zde mluvilo, stanovisko Ministerstva vnitra je takové, že
obec, která měří nesmí být zainteresovaná na příjmu z pokut, z naší obce nelze poskytnout
žádný příspěvek, obce, které to učinily skončily u soudu, naše starostka určitě nebude chtít být
někde popotahována, já jsem tvrdě proti tomu, aby se část peněz přerozdělovala do vaší obce
Místostarostka-tuto informaci máme
-předpokládáme, že příjem z pokut nám pokryje náklady, počet přestupků
klesne, obec měla nejdříve vystavět jiné pasivní prvky a nezačínat s úsekovým měřením, jestliže
vy začnete měřit, my musíme začít zpracovávat. Dle statistik, které jsem měla k dispozici
květen červen 12 až 15 tis. přestupků v jednom směru, průjezdnost je 65 tis. vozidel za týden,
nemyslím si, že to klesne pod 600 přestupků za měsíc.
Starosta-dělali jsme analýzu přestupků, 60 až 70 procent přestupků páchají čeští řidiči, 30 až 40
procent jsou zahraniční řidiči, u kterých je vymahatelnost velice nízká.
-chceme docílit toho, abychom tady žili v bezpečí, člověk má strach, aby mu
nepřejeli dítě
zřiďme tady městskou policii a vyjde to levněji, uvažujme dopředu, pokud do
toho půjdeme, souhlasím s Ing. Večeřou proděláme více než 1 mil. Kč
Starosta-úvaha i za minulého vedení byla zklidnění provozu, šlo o minimální počet přestupků,
pokud bychom měli systém zprovoznit za těchto podmínek, rozhodně musíme nastavit systém
tak, abychom nepřesáhli 700 přestupků měsíčně
Místostarostka-v současné době je to pro obec příliš finančně rizikové
- zaráží mě, že obec ví, že je to pro ni nevýhodné, přesto chce smlouvu podepsat
zastupitelé měli být seznámeni s předstihem
výsledky nejsou přesné, jsou zavádějící
Ing. Večeřa-jedná se především o letní období, které je kritické
Starosta-kamery budou snímat i motorkáře, do dnešního dne už byly vynaloženy nemalé
náklady v souvislosti s infrastrukturou úsekovky
Ing. Večeřa-za současných podmínek bych smlouvu nepodepisoval
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Starosta - veřejnoprávní smlouvu s Havířovem asi nezměníme, nevím, kde bychom sháněli
jinou městskou policii, která by to za nás zabezpečovala
– je zde možnost zřídit Obecní Policii, neubudete limitováni počtem
přestupků
Ing. Večeřa-byla chyba, že se smlouva podepisovala, zastupitelstvo se mělo sejít a situaci řešit
na základě známých dat, určitě jste zaznamenali, že starosta Varnsdorfu je ve vazbě ohledně
úsekového měření
-dejte pozor na řešení provozu kamer, musí to schválit zastupitelé v Havířově,
nemůže to schválit jen vaše zastupitelstvo, může se to brát jako diskriminace
Starosta - toto jsme řešili s
, máme k tomu právní stanoviska, lze to ošetřit, budu to
řešit s Havířovem, je tady i možnost zaměstnat obecního strážníka v obci, změnit veřejnoprávní
smlouvu je běh na dlouhou trať, na pracovní schůzce jsme tyto věci řešili, všichni jste byli pro
uzavření smlouvy s Cameou.
Martin Blažek DiS.-není to dobré odkládat, nastavme 600 přestupků a bude to v nějakém
režimu fungovat
není lepší se nejdříve domluvit s Havířovem a potom uzavírat smlouvu s
CAMEOU
-kde půjdou peníze z přestupků
Starosta-za zpracování do Havířova a pokuty do Frýdlantu
-obec zaplatí Havířovu a Frýdlantu, Frýdlant bude mít měšec peněz a ještě
bude proti tomu, že se měří
Frýdlant není proti, ale ze zákona nemůže obci z přestupků dávat peníze
- pokud by to nebylo únosné, zrušit smlouvu a ať to je jako dnes
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá podpis smlouvy o pronájmu zařízení úsekového měření
do dalšího zastupitelstva, než zajistíme lepší podmínky pro zpracování přestupků.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/16 bylo přijato.
ad 14) Schválení smlouvy o dílo „Chodník podél silnice II/484 v lokalitě Bílá – Konečná“
Na PD už se několik let pracuje, prozatím nebyla uzavřena smlouva, chodník je rozdělen
na několik plnění, součástí je i úprava točny autobusů, i rozšíření pro parkování automobilů, je
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s vlastníkem, BOO, pokud vše půjde dobře do konce
příštího roku by mělo být i stavební povolení
Rozprava:
Ing. Večeřauž delší dobu zpracovává projektovou dokumentaci na základě ničeho,
na obci není žádná smlouva, něco zpracoval, vyčíslil to na 108 tis., DUR nemá dokončenou, na
další zpracování 65 tis., dokumentace pro stavební povolení 132 tis. chybí tam prováděcí
dokumentace, na základě čeho se stavba bude soutěžit?
Starosta-součástí dokumentace je i prováděčka včetně inženýrské činnosti
Ing. Večeřa-co čtu tu smlouvu tak tam není
Starosta-určitě je to tam zmíněno
Ing. Večeřa-není to tam, nemůžeme uzavřít smlouvu bez DPS
Starosta-s panem
bylo dohodnuto, že to bude kompletní dokumentace, můžeme to
schválit, je zřejmé, že součástí dokumentace bude i DPS
Ing. Večeřa-schválit to můžeme, ale nemáme jistotu, že na to přistoupí, DPS je nejdražší část
PD, DPS bude stát 200 000 Kč, bylo by vhodné tento bod odložit
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Starosta - dopracujeme smlouvu o dílo, současně bude ve smlouvě uvedena kompletní
dokumentace včetně DPS
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá podpis smlouvy o dílo chodník podél II/484 v lokalitě Bílá
Konečná na příští zastupitelstvo, smlouva se dopracuje a její součástí bude dokumentace
pro provedení stavby.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/17 bylo přijato.
ad 15) Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Cyklostezka Bílá – Mezivodí – 1. etapa“
Starosta-vícepráce na PD - změny se týkají řešení lávky přemostění koryta, požadavky Povodí
Odry, odstranění chodníku, dendrologické průzkumy atd., týkají se DURKY, v plánu je
dopracovat DUR a získat územní rozhodnutí. Na pracovní schůzce v lednu se zastupiteli a
projektanty rozhodneme co dál, odhadované náklady na cyklostezku v délce 1,6 km jsou cca
30 000 000 Kč, musíme zaujmout stanovisko jak dál, v tuto chvíli je stavba pro nás
neufinancovatelná, musíme řešit jak dál, nejdražší je lávka přes řeku a navazující stavby,
musíme se rozhodnout zda most zrušit nebo hledat jiné řešení
Místostarostka-měli jsme jednání s ASOU, díky požadavkům orgánů státní správy, Povodí
Odry, náklady se navýšily, dostali jsme nějakou původní cenovou nabídku, která byla daleko
vyšší, tento dodatek zahrnuje druhou cenovou nabídku, která zahrnuje vícepráce nad rámec
původní
smlouvy
projektové dokumentace
Rozprava:
Ing. Večeřa-bývá zvykem, že stanoviska dotčených orgánů státní správy jsou součástí smlouvy
o dílo a nedělají se žádné dodatky, ASA pouze zkouší kolik vydržíte
Místostarostka- to není úplně pravda, díky požadavkům Povodí Odry došlo ke změně trasy
Ing. Večeřa- není tam nic navíc, trasa je pořád stejná
Místostarostka- nové požadavky rozšiřují některé její prvky
-tato dokumentace byla u nás na koordinovaném stanovisku, vykazovala takové
vady, že úřad vydal negativní stanovisko a vrátil dokumentaci k doprojektování, např. nebyly
dodrženy základní zásady při projektování, kolize se silnicí I/56, most přes řeku, bezpečnostní
prvky atd.
Místostarostka-veškeré požadavky byly chybou projektanta?
netvrdím, že všechny
Místostarostka-bereme to tak, že jsme zadali vypracování projektové dokumentace akreditované
firmě, která má k tomu veškeré nástroje a nenapadlo nás, že tam bude něco špatně, slyším to
poprvé
-výtky jsme psali, tyto výtky vám nepředložili, byly to vady projektu dosti velké,
v rozporu s bezpečností provozu na pozemních komunikacích atd.
Místostarostka-při jednáních nám řekli, že to jsou požadavky správních úřadů, ne chyby
projektu, považovali jsme tuto cenovou nabídku za normální
můžu vám poslat zásadní chyby projektu z hlediska bezpečnosti, veškeré výtky
obdržela firma realizující PD
Místostarostka - proběhlo několik jednání, neobdrželi jsme informaci o vadách projektů,
požadovali jsme vyjmutí chodníkového tělesa
-to jste neřešili na pracovním schůzce
Místostarostka-informaci o vadách projektu jsme neměli k dispozici
Ing. Večeřa-já jsem na pracovním zastupitelstvu nebyl
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Starosta-tyto záležitosti jsme probírali na schůzce osobně
-je dobře, že se tyto věci řeší, proč se to neřeší v předstihu
Ing. Večeřa-možná se to řeší v koalici, první požadavek ASY na více práce bylo 500 000 Kč, po
nějakém jednání se to stáhlo na 100 000 Kč, co jiného to je než zkoušení
Místostarostka-řekli nám, že 300 000 Kč jsou výdaje do dalších stupňů projektové
dokumentace, měli bychom vyvolat další jednání, vzít si kvalifikovaného projektanta
Starosta-je zřejmé, že jim více náklady vznikly, na základě smlouvu bude dopracována DUR a
dále uvidíme jak dál
jestli chcete stanovisko vám pošlu, to vám určitě nepředložili
Starosta, místostarostka-ano pošlete
Starosta-hodnota víceprací je 114 829 Kč včetně DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu dodatku č.2 ke smlouvě o dílo „Cyklostezka Bílá – Mezivodí – 1. etapa“.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 3

Proti: 3
Zdrželi se: 1
Ing.Tomáš Večeřa Ing. Ivana Krňová
Petr Niesner
Jiří Zajac

Usnesení nebylo přijato.
ad 16) Žádost o finanční dar SKI Vítkovice Bílá z. s.
Starosta-jako každý rok je zde žádost od SKI, podmínkou čerpání dotace z kraje je spoluúčast
obce, na jejímž katastru se sportovní událost koná, jedná se o akademické mistroství republiky,
v rámci darovací smlouvy se nám peníze vrátí, jde o částku 30 000 Kč.
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava:
Ing. Večeřa- to je totéž co loni
Starosta-loni i předloni
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 30 000 Kč na zabezpečení mezinárodního
akademického mistrovství ČR.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/12 bylo přijato.
ad 17) Schválení dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu lyžařského areálu
Starosta-dodatek č. 9, je doplněn o přílohy, specifikace pozemků, které jsou předmětem nájmu,
dále pak specifikace zařízení, které jsou předmětem nájmu, je tady opět 8 % tržeb z celého areálu za zimní sezónu.
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
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Rozprava:
Místostarostka-zeptala bych se na dobu nájmu do konce října kalendářního roku, příští rok
chceme vyhlásit nový záměr pronajmout sjezdovku a uzavřít novou pachtovní smlouvu, já bych
tam dala do 30. 6.
-v době od 30.6. děláme přípravu nové sezóny, tedy nezbytné práce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu lyžařského areálu.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/10 bylo přijato.
ad 18) Schválení odkupu strojního zařízení čerpací stanice sever
Starosta-byl zpracován znalecký posudek, bylo v plánu odkoupit toto zařízení v nadcházejícím
roce, pro správnost bychom měli hradit ještě letos, aby byla splněna podmínka nájemní smlouvy, znalecký posudek je ve výši 660 900 Kč, skutečná hodnota je nepatrně nižší, jelikož jsme
prováděli repasi čerpadel. Skutečná kupní cena je 570 000 Kč
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava:
Ing. Večeřa-kupní cena je 570 000 Kč bez DPH
Starosta-je to 570 000 kč včetně DPH
chtěl jsem, aby tato smlouva byla vybavena současně s dodatkem č. 9 nájemní
smlouvy
Ing. Večeřa-v návrhu smlouvy je něco jiného
Starosta- v usnesení schválíme kupní cenu včetně DPH, omlouvám se za nedorozumění, kupní
cena je 570 tis. + DPH, které si uplatníme
Ing. Večeřa-to je jinak než je v návrhu smlouvy
-ano je to bez DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy na odkup zařízení čerpací
stanice sever, ve výši 570 000 Kč plus DPH.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/11 bylo přijato.
ad 19) Schválení ceny vodného pro rok 2020
Starosta seznámil přítomné s cenami vodného a stočného na základě usnesení představenstva
SmVak a.s. pro rok 2020, vodné 42,27 Kč, stočné 41,99 Kč, ceny jsou včetně DPH
V loňském roce jsme stanovili cenu v naší obci 40 Kč bez DPH
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovuje pro rok 2020 cenu vodného ve výši 40 Kč bez DPH.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/15 bylo přijato.
ad 20) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, č. 3/2019
V návaznosti na legislativní změny v zákoně č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, které budou
účinné od 1.1.2020 jsme byli nuceni vytvořit nové OZV.
OZV 2/2019 vyhláška o místním poplatku z pobytu.
Ruší se poplatek lázeňský a rekreační a ubytovací kapacita, poplatky se sjednotí do poplatku
z ubytování. Zákon už neřeší místo, kde je host ubytovaný. Pro přechodné období jednoho roku
je max. výše poplatku 21 Kč za každý započatý den pobytu, vyhlášky nám kontroloval odbor
dozoru MV, vyhlášky jsou odsouhlasené, na pracovním zastupitelstvu jsme se bavili o 20 Kč za
každý započatý den pobytu
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava:
Místostarostka-navrhuji 15 Kč, tento poplatek zvýší cenu ubytování, to není žádoucí, pro
poplatníka ubytovaného na Baueru to nebude mít žádný vliv, u menších ubytovatelů se
poplatník může rozmyslet, zda se v naší obci ubytuje nebo ne
nebudou platit děti do 18 let, 5 Kč není takový rozdíl pro dospělé, vůbec bych se tím
nezaobíral
Ing. Večeřa-taky máme ubytovací zařízení, měl bych souhlasit s paní místostarostkou, ale
nemůžu, nevím, jestli ona počítala, ten kdo bydlí v hotelech (Ondrášův dvůr, Bauer atd.) nyní
platí 12 + 4 Kč, podle nového 20 Kč, měl by platit 15 Kč, to se mi nezdá, taky se mi nelíbí tato
částka pro malé ubytovatele, je to řádově vyšší o tisíce za rok, jsem zastupitel a měl bych za tuto
obec bojovat, poplatků bychom vybrali míň než za současného stavu
Místostarostka - já jsem se rozhodla, že se zdržím hlasování
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku 2/2019 tak jak byla předložena.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1
Ing. Ivana Krňová

Usnesení č. 7/13 bylo přijato.
OZV 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jsou vybrány konkrétní veřejné prostranství, nemusí být v majetku obce, nemusí být v územním
plánu, musí splňovat charakter veřejného prostranství, musí být přístupné 24 hodin denně,
výjimku má pouť, veřejná prostranství jsou ve vyhlášce definovány takto – horní část
parkoviště, pěší zóna, parkoviště na Mezivodí, plocha naproti Japace, parkoviště za kostelem,
sazba je stanovena 10 Kč za m2 a započatý den
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Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava:
Ing. Večeřa- je tam parkoviště na Bumbálce?
Starosta-není,
Ing. Večeřa-tam se standardně prodávají frgály, je to ještě na české straně
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku 3/2019 tak jak byla předložena.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování
Pro: 7
Usnesení č. 7/14 bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

ad 21) Stanovení výše odměny členům výborů a komisí za rok 2019
Předseda kontrolního výboru navrhuje 2 000 Kč pro
Předseda finančního výboru navrhuje 2 000 Kč pro
Kulturně sportovní komise, obdrželi jsme žádost od předsedy
2 000 Kč pro
členy komise, komise se scházela pravidelně, je tam 8 zápisů, komise pracuje.
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava: bez rozpravy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu členům kontrolního výboru ve výši 2000 Kč.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/18 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu členům finančního výboru ve výši 2000 Kč.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/19 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu členům kulturně sportovní komise ve výši 2000 Kč.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/20 bylo přijato
ad 22) Stanovení mimořádné odměny starostovi
Místostarostka-tento bod jsem navrhla zařadit já, starosta si odměnu zaslouží, navrhuji odměnu
ve výši jednoho měsíčního platu jako třináctý plat
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
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Rozprava:
Ing. Večeřa-v minulosti tady byli starostové a místostarostové neuvolněni, a to byla příležitost je
ocenit, dneska máme starostu uvolněného, to, jestli je tady 5 dnů v týdnu to si musí zodpovědět
on sám
Místostarostka- to je pravda, ale v minulosti nebyly administrativní požadavky tak vysoké jako
v dnešní době, v dnešní době jsou požadavky na obec vysoké, odměnu si zaslouží, pracuje dobře
Ing. Večeřa-proto máme uvolněného starostu, aby se tomu věnoval na sto procent, v zákoně o obcích je to přesně specifikováno a odůvodněno
Místostarostka-ano je to za mimořádné nasazení, nárůst akcí v obci neunikl našim občanům, tyto
akce zařizoval z velké části starosta a za nasazení u těchto akcí nad rámec své činnosti si odměnu
zaslouží
při sněhové kalamitě nasedl do traktůrku a jel vyorávat, také to není jeho pracovní náplň
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu mimořádnou odměnu starostovi ve výši jednoho měsíčního platu.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Pro: 5
Proti: 0
Výsledek hlasování

Zdrželi se: 2
Ing. Tomáš Večeřa
Ing. Tomáš Kubačák

Usnesení č. 7/21 bylo přijato.
ad 23) Schvalování finančních darů starostou
Dle zákona o obcích má starosta pravomoc rozhodnout o finančním daru do výše 20 000 Kč,
v minulosti rozhodovalo o darech zastupitelstvo a tím si vyhradilo právo o darech rozhodovat,
myslím, že by to mělo náležet starostovi, jde o časovou flexilibitu, ZO se schází pětkrát do roka,
starosta může rozhodnout pružněji, na následujícím zasedání ZO budu informovat o poskytnutých
darech
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Rozprava:
- toto je v pořádku, o drobných odměnách rozhoduje vedoucí pracovník
Starosta-nejedná se o odměňování zaměstnanců, ale o poskytování finančních darů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vrací pravomoc starostovi rozhodovat o věcných a peněžitých darech
do výše 20 000 Kč v jednotlivých případech dle §75 zákona o obcích. Starosta bude na následujícím zasedaní ZO informovat o poskytnutém daru.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
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Výsledek hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1
Ing. Tomáš Večeřa

Usnesení č. 7/22 bylo přijato.
ad 24) Schválení vnitřního předpisu o zvláštním určení platového tarifu pro zaměstnance
obce
Místostarostka-máme tady dva zaměstnance, kteří jsou zařazeni do 1. až 5. platové třídy, kde
základ je hodně nízký, tímto vnitřním předpisem je možno ošetřit, že se jim základ zvedne,
mzda zůstane stejná, sníží se jim osobní ohodnocení, jejich zařazení nebylo úplně správné, vychází to z auditu mezd, který se tady provedl, vychází to z nařízení vlády č. 564 z r. 2006
Rozprava:
Ing. Večeřa-o koho se jedná a kolik se jim pomůže
Místostarostka-vzhledem k GDPR nemůžeme jmenovat, nepomůže se jim nic, mzdu budou mít
pořád stejnou, ošetříme jejich nesprávné zařazení
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní předpis o zvláštním způsobu určení platového tarifu
dle § 6 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a státní správě.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Pro: 7
Výsledek hlasování
Usnesení č. 7/23 bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

ad 25) Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Místostarostka-neschválila se smlouva pro pana
, pro ASU a kamery, navrhuji, abychom
to v rozpočtu neměnili a nechali to ve stejné výši, tyto věci se budou projednávat v roce 2020,
pokud by to nedopadlo, provedli bychom změnu rozpočtovým opatřením
Starosta-souhlasím s tímto řešením
Místostarostka-přednesla návrh rozpočtu
Rozprava:
Ing. Večeřa-investice 1 500 000 Kč, prodloužení vodovodního řádu, bavili jsme se o tom, že tato
investice se nebude v příštím roce realizovat
Starosta-máme platné stavební povolení, nechali jsme to v rozpočtu, pokud neobdržíme dotaci,
nebudeme realizovat
Ing. Večeřa-lépe je tuto položku vložit do financování, když nevím, jestli ji budu dělat, stavební
povolení se dá prodloužit
Místostarostka-já bych to neměnila, nechala bych to tak jak to je, buď se vodovod bude realizovat
nebo pak přesuneme na základě rozpočtového opatření
-jaké máme kapitálové příjmy?
Místostarostka-odprodej staré čerpací stanice
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2020 dle přílohy č. 2.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
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Výsledek hlasování
Pro: 7
Usnesení č. 7/24 bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

ad 26) Schválení zmocnění starosty k provádění nezbytných rozpočtových opatření
do výše 100 tis. Kč pro rok 2020
Rozprava: bez rozpravy
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu k provádění nezbytných rozpočtových opatření
do výše 100 tis. Kč pro rok 2020 a u transferů neomezeně.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování
Pro: 7
Usnesení č. 7/25 bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

ad 27) Schválení střednědobého výhledu na roky 2021, 2022, 2023
Místostarostka-seznámila přítomné s výhledy na roky 2021, 2022, 2023
Rozprava: bez rozpravy
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled na roky 2021, 2022, 2023.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování
Pro: 7
Usnesení č. 7/26 bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

ad 28) Rozpočtové opatření č. 7/2019, schválení zmocnění starosty k provádění nezbytných
rozpočtových opatření do konce roku 2019
Místostarostka-seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7/2019
Rozprava: bez rozpravy
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 a schvaluje zmocnění starosty
k provádění nezbytných rozpočtových opatření do konce roku 2019 v neomezeném rozsahu tak, aby nedocházelo k překračování rozpočtu obce, přičemž provedené rozpočtové
změny budou projednány v následujícím ZO.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Pro: 7
Výsledek hlasování
Usnesení č. 7/27 bylo přijato.

Proti: 0

17

Zdrželi se: 0

ad 29) Různé
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb, které stanoví výši odměn uvolněných členů zastupitelstev a
maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev platné k 1. 1. 2020.
Rozprava: bez rozpravy
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce v souladu §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZO takto:
Místostarosta 23 198 Kč
Předseda výboru nebo komise 2 577 Kč
Člen ZO bez dalších funkcí 1 289 Kč.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování
Pro: 7
Usnesení č. 7/28 bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Starosta seznámil přítomné s žádostí o umístění stánku,
, stánek o rozměrech 2,5x1,5 m, parcela č. 3407/172, sortiment jsou frgály, vdolečky, pekárenské výrobky a doplňkový sortiment.
Rozprava: bez rozpravy
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem prodejního místa na parcele č. 3407/172, předmětem je stánek o rozměrech 2,5x1,5 m pro žadatele
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1
Ing. Ivana Krňová

Usnesení č. 7/29 bylo přijato.
Starosta seznámil přítomné s žádostí o pronájem části pozemku,
využiji 2,5-3 m2, parcela č. 3407/172, účel hra na flašinet, výroba
a prodej pečených kaštanů, popřípadě výtvorů s cukrové vaty, pražené kukuřice nebo domácí
zmrzliny.
Rozprava: bez rozpravy
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku na parcele č. 3407/172, předmětem
je hra na flašinet, výroba a prodej pečených kaštanů, popřípadě výtvorů z cukrové vaty,
pražené kukuřice nebo domácí zmrzliny, bude použita plocha 2,5-3 m 2 pro pana

Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování

Pro: 5

Proti: 1
18

Zdrželi se: 1

Ing. Ivana Krňová Ing. Vítězslav Kubačák
Usnesení č. 7/30 bylo přijato.
Místostarostka seznámila přítomné s rozpočtem sociálního fondu obce
Starosta seznámil přítomné s žádostí ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří o finanční dar na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy v roce 2020 ve
výši 3 000 Kč.
Rozprava:
Ing. Večeřa-tato žádost tu ještě nebyla, nemám s tím problém příspěvek poskytnout
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru na provoz Záchranné stanice a
Dům přírody Poodří ve výši 3 000 Kč.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování
Pro: 7
Usnesení č. 7/31 bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Místostarostka-měla bych požadavek, aby příští zastupitelstvo bylo zahájeno v dřívějším času.
Ad30) Diskuze
jak to bude s placením vody, nás to vyjde na 12 000 Kč za rok
Starosta-výjimky nebudeme povolovat, pokusím se jednat se starostkou Klokočova
p. Zajac-peníze se vracejí pouze občanům Bílé, potom by to chtěli také chataři
minule jsem vás informoval o pokutě, kterou jsme dostali a vám přišlo na účet
asi 250 000 Kč z této pokuty, chtěl bych se v nejbližší době pobavit o částce, která jde za obcí,
tj. asi 115 000 Kč, dále hrozí pokuta ve výši 50 000 Kč za chybné měření odběru vody v loňské
sezóně na JIHU, berte to jako předběžnou informaci
Starosta-bylo provedeno nápravné opatření – umístěním průtokoměru, vaším požadavkem se
budeme zabývat
ad31) Závěr
Starosta poděkoval přítomným a ukončil zasedání ve 21.03 hodin.

Zapisovatel:
Ing. Vítězslav Kubačák
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Tomáš Večeřa
Jiří Zajac
Starosta:
Ing. Tomáš Kubačák
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