Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 8. 7. 2011
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: Ondruszová, Salvet
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů.
Zapisovatelka: Alena Kyšková
Ověřovatelé zápisu: p. Komámek, p. Kocián
Návrhová komise: předseda – p. Sova
členové – p. Veselý, p. Pecháček
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé z 6. zasedání zastupitelstva obce - T . Salvet, R. Sova – k zápisu nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Program:
1 Zahájení – určení zapisovatele
2 Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3 Rozpočtová opatření
4 Škola
5 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku
6 Místní komunikace a chodníky
7 Informace starosty
8 Diskuse
9 Usnesení
10 Závěr
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
3. Rozpočtová opatření
RO č. 11,12 /2011 nemění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o přesun mezi
paragrafy a položkami.
RO č. 13/2011 mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části o 90 000,- Kč. Jedná se o
dotaci z Úřadu práce Bruntál za 5/2011.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
4. Škola
 Paní ředitelka Mgr. Kamila Samsonová se k 31. 7. 2011 vzdává funkce ředitelky ZŠ a
MŠ Třemešná. Do doby vyhlášení výsledku konkurzního řízení na post ředitele může
být řízením pověřena osoba - buď ze stávajícího pedag. sboru, nebo externí.
Paní ředitelka pověřila řízením paní Mgr. Janu Brodovou.
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 MŠ Třemešná s ohledem na vyšší počet dětí a provozování pouze jednoho oddělení
požádala o schválení výjimky z počtu žáků (zákony povolují max. 24 dětí na jedno
oddělení). Vzhledem k tomu, že je možnost v současné době umožnit většímu počtu
dětí návštěvu MŠ, je potřeba navýšit počet dětí na 28.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje výjimku z počtu žáků pro MŠ Třemešná na počet 28 dětí.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Vzhledem k nezískání dotace na opravu soc. zařízení podanou pod MAS Krnovsko je nutno
rozhodnout o postupu rekonstrukce sociálního zařízení. Prvotní odhad nákladů je 400 tis. Kč
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje investici na opravu sociálního zařízení v budově ZŠ Třemešná.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku
ZO Třemešná dalo předběžný souhlas s bezúplatným převodem pozemku parcela st. 469.
v k.ú. Třemešná z vlastnictví státu na obec. Jedná se o pozemek, na kterém stojí budova ZŚ
Třemešná. Je připravena smlouva o bezúplatném převodu. Tuto smlouvu je nyní nutno
schválit. Podotýkám, že zastupitelům jsou známy podmínky převodu a jsou si vědomi
omezeného využití budovy.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu č. UZSVM/OOP/5640/2011-OOPM o bezúplatném převodu
nemovitosti - pozemku parcely st. 469 v k.ú. Třemešná z České republiky na obec
Třemešnou s omezujícími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Místní komunikace a chodníky
Je zpracována orientační cenová nabídka na rekonstrukci povrchu vozovky v některých
částech obce. Jeden ze zhotovitelů se nabídl, že umožní splátkový způsob bez navýšení.
Navrhuji zvážit opravu místní komunikace v Novém Rudíkově a nedodělaný úsek mezi
současnými novými povrchy v Rudíkově (od zatáčky ke Svobodům) v tomto roce.
Celková investice 822 708 Kč. Je možnost rozložení na splátky (tento rok 500 000,- Kč a
příští 322 708,-).
Veselý – navrhuji zaplacení celé částky v letošním roce
Galda – co to obnáší? Frézování.
Starosta – frézování do 10 cm. Na Nové Rudíkově makadam na zpevnění.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou SILNICE. CZ. s.r.o. na provedení akce „Oprava místní
komunikace obec Třemešná“ .
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Chodníky – chodníky kolem silnice I/57 nejsou v majetku nikoho (leží na pozemku ŘSD, ale
ŘSD nechtějí s tím mít nic společného). Po půlročním dohadování přišlo ŘSD s nabídkou
bezúplatného převodu pozemku pod chodníky.
Galda – jsou skutečně chodníky na pozemku ŘSD?
- chodník ujíždí vlivem těžké kamionové dopravy
- stejný problém je s cestou na nádraží
ZO ukládá starostovi pokračovat v jednání o bezúplatném převodu chodníků z ŘSD na obec
Třemešnou.
7. Informace starosty
-

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhl 18. 6. 2011 bez problémů.

- Obec má povinnost vést kroniku. Od roku 2007 není vedena kronika. Kdo ji bude dělat?
- Problém radarů v obci a jejich účel. V současné době je studie použití zpomalovacích
semaforů k připomínkování na dopravním inspektorátu.
- Hospodářská smlouva s obcí Vysoká (SDH). Vysoká souhlasí s bezúplatným převodem
vozidla AVIA na obec Třemešnou. Co se týká spolupráce v oblasti požární ochrany, tam
zvažuje spolupráci s obcí, která nabídne výhodnější podmínky.
- Cena za pronájem obecních pozemků je v současné době velmi nízká - nevýhodná. Je
nutno připravit změnu těchto podmínek, která začne platit v roce 2012.
8. Diskuse
Vajdík – na kolik vyšel svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Starosta – vývoz odpadu stál cca 35 000,-Kč
Galda – jak daleko je připravena úprava nájemného v obecních bytech
Starosta – nájemné v domě č.p. 260 a č.p. 24 je v současné době dostačující k poskytovanému
komfortu bydlení. Domy vyžadují rozsáhlejší vnitřní opravy – elektroinstalace,
odpady, voda atd. Dům D 29 si nájemníci opravili sami do obytného stavu.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce
Ověřovatelé: p. Komámek, p. Kocián
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