Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 27. 1. 2012
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: p. Veselý, Ondruszová
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů.
Zapisovatelka: Alena Kyšková
Ověřovatelé zápisu: J. Galda, J. Kománek
Návrhová komise: předseda – Salvet
členové – Pecháček, Veselý
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé z 10. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
17.03 hod. přišel p. Vajdík
Program:
1. Zahájení – určení zapisovatele
2. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3. Rozpočtová opatření
4. Plánování investic na rok 2012
5. Strategický plán rozvoje obce do roku 2015
6. Bioplynová stanice
7. Informace starosty
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

3. Rozpočtová opatření
RO č. 31/2011 , 32/2011 nemění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o přesun
mezi paragrafy a položkami.
RO 28/2011 mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části o 275 885,60,- Kč. Jedná se o
průtokový transfer pro příspěvkovou organizaci.
RO 29/2011 mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části o 18 000,- Kč. Jedná se o dotaci z
ÚP Bruntál.
RO 30/2011 mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části o 250 00,- Kč. Jedná se o dotaci
na Rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
17.12 hod. přišel Z. Pecháček
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Starosta – body programu č. 4 a č. 5 jsou vzájemně propojeny, proto je nutno na oba body
pohlížet současně. Podal tedy nejdříve úvod k dokumentu Strategický rozvoj obce Třemešná.
5. Strategický plán rozvoje obce do roku 2015
Strategický plán rozvoje obce je vodítkem pro občany obce Třemešná, jakým směrem chce
zastupitelstvo obce směřovat dění v obci. Jedná se „živý“ dokument, který by měl být vždy na
začátku každého kalendářního roku aktualizován. Plán zahrnuje předpokládané finančně
náročnější investice v následujících letech , jako např. opravy místních komunikací, opravu
veřejného osvětlení, zajištění bezpečnosti silničního provozu, modernizaci MŠ a ZŠ.
Strategický plán se dotýká problematiky stárnutí obyvatelstva a potřeby spolupráce s obcemi
mikroregionu Osoblažsko a Krnovsko. Strategický plán je uveřejněn na webových stánkách
obce. Pro realizaci plánovaných investic je podmínkou získání dotace.
Po úvodu vyzval starosta přítomné k diskuzi nad tímto dokumentem.
Kománek – bylo by dobré doplnit bod hřbitov o opravu přístřešku nad studnou a osvětlení
hřbitova v návaznosti na krádeže.
Starosta – mám mírné obavy o využití tohoto osvětlení v návaznosti na mládež. Tím, že se u
nás hřbitov nachází vně obce, nemáme úplnou kontrolu nad děním za zdmi
hřbitova. Možná ale, že nějakou variantu nalezneme.
Salvet – vzhledem k tomu, že kulturní dům využívají složky obce, navrhuji začlenit kromě
septiku také nové okna a rekonstrukci zdroje vytápění a rozvodů.
Salvet – také by se zde měla objevit položka na opravy vodovodu ohledně úniků.
Starosta – tato položka je samozřejmostí pro každou obec, která vlastní vodovod. Je součástí
rozpočtu při běžném chodu obce. Ty větší investice obnášejí nové technické řešení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje Strategický plán rozvoje obce Třemešná do roku
2015 s podmínkou každoroční lednové aktualizace.
Pro: 7

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
4. Plánovaní investic na rok 2012
Přehled plánovaných investic je uveden v tabulce (viz. příloha). Rozsah a realizace některých
investic bude vázána na úspěšnost v dotačních titulech. Zastupitelé obdrželi plán investic
k prostudování a tento plán je umístěn také na webových stránkách obce.
Starosta podal výklad k předběžným plánovaným investicím na rok 2012. Delší čas
se pozastavil u investic spojených s provozem ZŠ.
Vajdík – proč nalévat finanční prostředky do ŠD, když nevíme, jaké bude její využití,
vhledem ke klesajícímu počtu dětí. Dětí je málo, některé dojíždějí do Města
Albrechtic a škola nás stojí stále více finančních prostředků.
Starosta – navrhoval bych přemístit MŠ do jedné z budov ZŠ, čímž by došlo k uvolnění
stávající budovy MŠ, která by se mohla pronajímat jako ubytovna. Nenáročné
ubytovací kapacity pro turistický ruch v naší obci chybí.
Současný provoz všech budov školského zařízení je dosti nákladný.
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Salvet – potom, co zde bylo řečeno se mi investice do rekonstrukce školní družiny zdá
zbytečná. Finanční prostředky bych přesunul na výměnu oken.
Vajdík – bylo by vhodnější investovat do chodníků
Janošec – nevím, zda-li jste to správně pochopili, ale ta skutečnost kterou řekl starosta
směřuje právě k napravení stavu. Změna vnitřního uspořádání školy souvisí nejspíše s
potřebou oddělení dvou samostatných provozů. A pokud to tak cítí škola, je to nejspíše
potřebné.
Starosta – tu položka u školní družiny lze rozdělit na investiční a neinvestiční. Pokud dáme
neinvestiční např. 400 000 Kč, tak jde o vnitřní vybavení (linoleum, skříně,
šatníky,……). Což je z velké části přenosné zařízení. Ty investiční se budou týkat
např. opravy nefunkčního sociálního zařízení v této části.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje plán investic na rok 2012.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení bylo schváleno.
6. Bioplynová stanice
Starosta - Firma Eglin (realizátor stavby) předložila žádost, jejímž obsahem je změna
pozemků dotčených výstavbou bioplynové stanice v zemědělském areálu pana Svobody na
Damašku. Tato změna je dána požadavkem odboru regionálního rozvoje MÚ Krnov, který
připomínkoval stávající technologické rozmístění BPS. Novým uspořádáním jsou dotčeny
pozemky uvnitř areálu, které nebyly součástí předběžného schválení zastupitelstva obce
s výstavbou BPS ( usnesení 79/9/2011).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná ruší usnesení č. 79/9/2011.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje umístění a výstavbu BPS v k. ú. Třemešná na parcele č. 2950, 2852/1, 459/1,
459/2, parc.č.2852/1, 459/1 a parc.st. 460. v areálu zemědělské výroby Damašek za
následujících podmínek
1) V bioplynové stanici nebudou zpracovávány žádné odpady podle zákona 185/2001 Sb
ani vedlejší živočišné produkty podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
1774/2002. Souhlasíme však se zpracováním statkových hnojiv jako například hnoje
dobytka.
2) Souhlas se vydává pouze pro potřeby posuzování dle Zákona 100/2001 o posuzování
vlivů na životní prostředí
3) Obec bude stanovena jako účastník řízení podle §85 odst. 2 písmeno b) Zákona
183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, a to jak ve stupni územního
rozhodnutí tak stavebního povolení. Toto postavení vyplývá na základě
vlastnictví/správy blízkých/sousedních pozemků a s přihlédnutím k Nálezu Ústavního
soudu č. 96/2000, podle kterého je nutné pojem sousední pozemek nutné vnímat nejen
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jako pozemek, který má s daným územím společnou hranici, ale šířeji, takže
s přihlédnutím k charakteru projednávané stavby a jejím vlivům na okolí se může
jednat i o pozemek vzdálenější.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Smlouva o spolupráci
Firma Eglin předložila novou nabídku na spolupráci, jejíž součástí je vázaný účelový finanční
dar obci na komunikace. Jeho výše je 120 000,- Kč/rok.
Janošec – jedná se finance, které budou vázány pouze na komunikaci Damašek?
Starosta – jedná se o finance, které budou použitelné na ostatní komunikace. Prvotně jsou ale
určeny právě pro spojnici přes Damašek.
Janošec - lesy ČR využívají na svážení dřeva soukromé firmy, které přetěžováním vozidel
pak ničí naše místní komunikace - viz.cesta na Damašku
Vajdík – kdy se plánuje zahájení zkušebního provozu?
Starosta – plány jsou takové, že výstavba by měla proběhnout v roce 2012 a předpoklad
provozu od roku 2013. Bude to ovšem záviset na legislativě ohledně provozu BPS.
Nyní se bude zpracovávat zpráva spojená s posuzováním na životní prostředí.
ZO pověřuje starostu v pokračování přípravy smlouvy o spolupráci s firmou Eglin.
7. Informace starosty
Knihovnu navštěvuje malý počet čtenářů. Ze strany knihovníka byl vznesen dotaz, zda-li má
vůbec cenu vybírat půjčovné za knihy.
Starosta - Doporučuji, abychom schválili, že půjčovné knih bude zadarmo. O zapůjčení knih
je veden seznam.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje bezplatné zapůjčení knih z obecní knihovny pro její členy. Nečlenové si mohou
knihu zapůjčit při složení zálohy 100,- Kč.
Pro:
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Proti: 0

Zdržel se: 0

Vodné a stočné
Informace starosty
• Od 1. 1. 2012 došlo ke zvýšení ceny dodávané do našeho vodovodního řádu z úpravny
vody. Navýšení představuje 2,- Kč/ 1m3 bez DPH. Měli bychom zareagovat v roce
2012 na cenu vody koncového uživatele (občana) také s ohledem na DPH. Kdy, je
otázkou dohody zastupitelstva.
• Je nízká cena za stočné. Současných 10 Kč / 1m3 je pouhým zlomkem celkové ceně za
provoz ČOV. Navíc je strojní zařízení již dlouho v záběhu je nutno počítat s blížící se
servisem (jedno dmýchadlo cca 30 000,- Kč).
Cena stočného by měla být 15 – 18,- Kč/1m3 bez DPH). Uvědomte si, kolik musí
platit poctiví lidé vyvážející 3 krát ročně septik.
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8. Diskuze
Salvet – možná by bylo dobré začít komunikaci s MÚ Albrechtice ohledně ukládání odpadu
za výhodné ceny pro občany Třemešné na sběrném dvoře Město Albrechtice.
Pecháček – občané mohou již teď odkládat odpad v Al-cích za úplatu.
Starosta – spotřebiče v celku mohou občané odkládat také na Obecním úřadě Třemešná
(lednice, televize, počítače, rádia,……). Musí být ovšem v celku.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce
Ověřovatelé: J. Galda
J. Kománek
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Plánované investice rok 2012
Realizace investic je podmíněna získáním odpovídající dotace a aktuálními potřebami zajištění chodu obce.

DSH_10 (Zvyšování bezpečnosti na
pozemních komunikacích)

Školní družina (včetně PD)
Kaple Rudíkovy
Veřejné osvětlení
Dětské hřiště
Plot vodojem
Šachta vodovod
Místní komunikace
Info systém obce

Instalace 2 radarem
řízených světelných
semafórů a vybudování
přechodu pro chodce.
Rekonstrukce prostorů
bývalých školních dílen na
školní družinu.
Rekonstrukce kaple v
Rudíkovech
Rekonstrukce veřejného
osvětlení
Realizace vybudování
dětského hřiště
Zabezpečení vodojemu
Realizace vodoměrné
šachty s odkalovačem
Pokračování v
rekonstrukci povrchu
vozovky místní
Instalace
info systému

Celková částka

Zdroj
dotace

% dotace

Jiné zdroje (dotace)

Rozpočet obce

1 330 000,00 Kč

MSKraj

75

997 500,00 Kč

332 500,00 Kč

530 000,00 Kč

MMR

75

397 500,00 Kč

132 500,00 Kč

530 000,00 Kč

MMR

75

397 500,00 Kč

132 500,00 Kč

845 000,00 Kč

MSKraj

65

549 250,00 Kč

295 750,00 Kč

100 000,00 Kč

0

0,00 Kč

100 000,00 Kč

140 000,00 Kč

0

0,00 Kč

140 000,00 Kč

500 000,00 Kč

0

0,00 Kč

500 000,00 Kč

800 000,00 Kč

0

0,00 Kč

800 000,00 Kč

45 000,00 Kč

0

0,00 Kč

45 000,00 Kč

0,00 Kč

70 000,00 Kč

Pořízení UP

obce
Nutnost eliminace
problému s odpady
První etapa

250 000,00 Kč

0

0,00 Kč

250 000,00 Kč

Projektová dokumentace OÚ

Rekonstrukce budovy OÚ

250 000,00 Kč

0

0,00 Kč

250 000,00 Kč

70 000,00 Kč

0

0,00 Kč

70 000,00 Kč

45 000,00 Kč

0

0,00 Kč

45 000,00 Kč

2 341 750,00 Kč

3 163 250,00 Kč

Septik KD

Příspěvek cestovné děti ZŠ Třemešná
Úprava hřbitova

Celkem

Řešení problému malého
počtu žáků.
Revitalizace stávajících
dřevin.

70 000,00 Kč

5 505 000,00 Kč

V současné době jsou podané žádosti na:
Protipovodňová opatření obce s vybudováním bezdrátového rozhlasu
Snížení energetické náročnosti ZŠ Třemešná + rekonstrukce zdroje vytápění.

