Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 8. 3. 2012
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: Sova Radek
Neomluveni: Veselý Rostislav
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů.
Zapisovatelka: Alena Kyšková
Ověřovatelé zápisu: Ondruszová Jiřina, Vajdík Jaroslav
Návrhová komise: předseda – Kománek Jiří
členové – Salvet Tomáš, Galda Jindřich
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé z 11. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Program:
1. Zahájení – určení zapisovatele
2. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3. Rozpočtová opatření
4. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Třemešná
5. Rozpočet roku 2012
6. 1.Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Albrechticka
7. Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s Městem Albrechtice v oblasti vytváření
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb do roku 2016
8. Prodej pozemků
9. Informace starosty
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

3. Rozpočtová opatření
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo je před Schvalováním rozpočtu, nebylo doposud možno
použít rozpočtová opatření.
17.07 přišel Pecháček
4. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Třemešná
ZŠ Třemešná obdržela v roce 2011 na hospodaření z rozpočtu obce finanční prostředky ve
výši 1.764.462 Kč. Z důvodu malého počtu žáků byly financovány platy učitelů ve výši
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611.272 Kč. Celkový hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Třemešná za rok 2011 je kladný ve výši
98.360,38 Kč (tento výsledek je vytvořen ušetřenými provozními prostředky a
neuskutečněnou investicí nákupu nového el. sporáku do ŠJ).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje přesun hospodářského výsledku ZŠ Třemešná za rok
2011 ve výši 98.360,38 Kč do rezervního fondu ZŠ Třemešná.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo schváleno.
Neinvestiční náklady na žáka
Starosta – neinvestiční náklady na žáka představují podíl celkových finančních prostředků
nutných k zajištění provozu školy a počtu žáků školy. Základní škola v roce 2011 obdržela na
provoz 1 966 000 Kč a od krajského úřadu obdržela dotaci 134 460,19 Kč. Školu navštěvuje
96 dětí.
1 966 000 – 134 460,19 = 1 831 539,81 : 96 = 19 078,54
V roce 2011 byly celkové investiční náklady na žáka ve výši 19 078,45 Kč.
Neinvestiční náklady na žáka se během posledních tří let pohybují přibližně ve stejné výši.
Je nutno schválit jakou výši neinvestičních nákladů na žáka budeme požadovat po obcí, které
nemají školu a jejich děti navštěvují základní školu v Třemešné. Jedná se o děti z Liptaně,
Slezských Rudoltic, Bučávky, Vysoké.
Navrhuji výši 6 000,- Kč, jak byla v minulém roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje výši neinvestičních nákladů na žáka ve výši 6000,Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Rozpočet roku 2012
Schválení výsledku hospodaření za rok 2011
Výnosy za rok 2011 ……….. 10 436 522,02 Kč
Náklady za rok 2011 ………. 8 713 358,18 Kč
Hospodářský výsledek obce za rok 2011 činí 1 723 163,84 Kč.
Výsledek hospodaření se zapojí do rozpočtu na rok 2012 – financování.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje hospodářský výsledek obce za rok 2011 ve výši 1 723 163,84 Kč. Tento
hospodářský výsledek bude zapojen v rozpočtu obce na rok 2012 na položce 8115 – změna
stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech ve výši 1 723 000 Kč.
Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled je zpracován na léta 2012 – 2015. Rozpočtový výhled se zpracovává na
období čtyř let. Tento rozpočtový výhled slouží k tomu, aby bylo zřejmé, zda má obec zdravé
hospodaření a je schopna dostat svým závazkům při splacení dluhů, úvěrů a půjček. Obec
Třemešná nemá žádné půjčky a úvěry. Předložený rozpočtový výhled deklaruje schopnost
obce v plánovaném období řádně hospodařit s financemi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012-2015.
Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Rozpočet na rok 2012
Pro rok 2012 si složky a organizace požádaly o příspěvek ve výši:
ZŠ, ŠJ
MŠ Třemešná
MŠ Liptaň
SDH
SRPDŠ
TJ Sokol
Myslivecké sdružení
Římskokat. farnost
Včelaři
Zahrádkáři

1 860 000, z toho 1 100 000 provoz ZŠ a ŠJ
760 000 mzda pedagog. pracovníků a odvody
200 000,186 710,118 400,20 000,100 000,5 000,4 000,3 000,1 000,-

Starosta – chce někdo doplnit?
Vajdík – TJ žádá 100 000 Kč, proč není rozepsáno, na co mají být tyto prostředky použity
Starosta – TJ bylo požádáno o rozepsání této finanční částky, ale rozpis nedodalo
Vajdík – prováděl někdo kontrolu SDH, zda tyto prostředky potřebují?
Starosta – hasiči použijí finanční prostředky na nákup přileb, hadic, cvičných obleků
- v roce 2011 měli dva výjezdy, není to jednotka přímého zásahu
Vajdík – SRPDŠ 20 000 Kč stačí?
Šperlová – z loňského rozpočtu nám zůstala menší částka, máme i jiné příjmy – příspěvek na
Dítě
Ondruszová – 100 tis. Kč pro sportovce se mi zdá přehnané
Vajdík – myslím si také, že je to moc, ale měli by napsat, na co to chtějí
Starosta - navrhují tyto závazné ukazatelé rozpočtu:
ZŠ, ŠJ
1 810 000, z toho 1 200 000 provoz ZŠ a ŠJ
610 000 mzda pedagog i nepedagogických
pracovníků a odvody
MŠ Třemešná
210 000
MŠ Liptaň
190 766
SDH
70 000
SRPDŠ
20 000
TJ Sokol
90 000
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Salvet – a co ostatní složky a organizace, které si požádaly, ty nedostanou nic?
Starosta – dostanou to, co si požádaly, ale tyto částky jsou malé a může o nich rozhodnout
starosta
Vajdík – je v částce pro sportovce zahrnuto i startovné na soutěže?
Starosta – ano, je. Čerpání příspěvku je na vnitřní komunikaci vedoucí družstev a pokladníka.
Janošec – je reálné 610 000 Kč na mzdy pedagogů?
Brodová – od 1. 1. 2012 došlo k úpravě základních tarifů u pedagogů
- došlo k navýšení kapacity ŠD, čímž získá ZŠ více finančních prostředků na družinu
- do částky 610 000 Kč bychom se měli vejít
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtu. Na základě rozpočtového výhledu na r. 2012 – 2015 a na
základě návrhu rozpočtu byl vypracován podrobný rozpočet rozepsán dle rozpočtové skladby
v podrobném členění a to v příjmové části ve výši 11 885 700 Kč, financování 1 723 tis.
Kč a ve výdajové části 13 608 700 Kč. Rozpočet je schodkový.
Závazné ukazatele:
ZŠ, ŠJ
1 810 000, z toho 1 200 000 provoz ZŠ a ŠJ
610 000 mzda pedagog i nepedagogických
pracovníků a odvody
MŠ Třemešná
MŠ Liptaň
SDH
SRPDŠ
TJ Sokol

210 000
190 766
70 000
20 000
90 000
Pro: 7

Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
6. 1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka
Starosta - vytváření 1. Střednědobého plánu rozvoje služeb trvalo 2 roky. Představuje
koncepci, organizaci a koordinaci sociálních služeb v případě potřeb obyvatel nejen naší obce.
Je to dokument, který umožňuje občanům získat informace o dostupných sociálních službách
a zapojení obce v případě uvedení do života a dění v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje 1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Albrechticka.
Pro: 7

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Starosta - zastupitelstvo obce schválilo první krok v rámci sociálních služeb Albrechticka.
Nyní je potřeba rozhodnout, jestli se obec zapojí do vytváření dokumentu platného až do roku
2016 nebo půjde svou vlastní cestou.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci
s Městem Albrechtice za účelem realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb do
roku 2016
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se: 0

7. Prodej pozemků
8. zasedání ZO dne 2. 9. 2011 usnesením č. 71/8/2011 schválilo záměr pro prodej pozemků
parc. č. 489/3 a 492/1 v k. ú. Třemešná. Byl vyhotoven GP, neboť parcelu č. 492/1 užívá více
zájemců o koupi.
Parc. č. 492/1 byla rozdělena na parc. č. 492/1, 492/5, 492/6 a 492/7.
O parc. č. 489/3 o výměře 53 m2 a 492/1 o výměře 77 m2 v k. ú. Třemešná požádala paní Jitka
Hortová.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej 489/3 o výměře 53 m2 a 492/1 o výměře 77 m2 v k. ú. Třemešná paní
Jitce Hortové za cenu 1950 Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti (1500 GP, 1000
návrh na vklad).
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
O parc. č. 492/6 o výměře 245 m2 v k. ú. Třemešná požádali Milan a Jana Martiníkovi.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 492/6 o výměře 245 m2 v k. ú. Třemešná Milanu a Janě
Martiníkovým za cenu 3675 Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti (1500 GP, 1000
návrh na vklad).
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
O parc. č. 492/7 o výměře 79 m2 v k.ú. Třemešná požádali Bohumír a Ludmila Martiníkovi.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 492/7 o výměře 79 m2 v k.ú. Třemešná Bohumíru a
Ludmile Martiníkovým za cenu 1185 Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti (1500
GP, 1000 návrh na vklad).
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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Záměr pro prodej pozemků
Aleš Papcún a Kateřina Papcúnová požádali o prodej části pozemku parc. č. 2756/1 o výměře
7 m2.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku . č. 2756/1 o výměře 7 m2 v k.ú. Třemešná za prodejní
cenu 210 Kč.
Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Záměr pro prodej pozemku parc. č. 832/9 o výměře 202 m2 v k. ú. Třemešná (požádal p.
Skandera).
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro prodeje pozemku parc. č. 832/9 v k.ú. Třemešná .
Pro: 2

Proti:

4 Zdržel se: 1

Usnesení nebylo schváleno.
Záměr pro prodej pozemku parc. č. 372 o výměře 526 m2 v k. ú. Třemešná (požádal Jan
Botek).
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro prodej pozemku parc. č. 372 o výměře 526 m2 v k. ú. Třemešná.
Pro: 0

Proti: 4 Zdržel se: 3

Usnesení nebylo schváleno.
7. Informace starosty
Starosta- podal informaci o lesním správci.
Starosta - obec se do dnešního dne zapojila 8 žádostmi do vypsaných dotačních titulů.
Název žádosti
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Zvyšování pasivní bezpečnosti-vybudování přechodu pro chodce
Rekonstrukce dílen na školní družinu
Rekonstrukce kaple Nové Rudíkovy
Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Třemešná
(zateplení+výměna oken)
Tématická stezka - Člověk, dřevo a neživá příroda
Modernizace prostorů kulturního domu
Modernizace sociálního zařízení tělocvičny ZŠ Třemešná
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Kde byla podána
MSK
MSK
MMR
MMR
MŽP
MAS Rozvoj Krnovska
MAS Rozvoj Krnovska
MAS Rozvoj Krnovska

Do dnešního dne není znám výsledek podaných žádostí.
Akce investičního charakteru v obci financované z jiných zdrojů
Starosta – v letošním roce budou prováděny dvě velké investiční akce, které ovlivní dění
v obci. Oprava břehů koryta potoka s plánovaným ukončením v roce 2013. Spodní
část od viaduktu na Damašek bude dělat firma Liolios, a od viaduktu Osoblahy
směrem na Rudíkovy bude zhotovitelem firma Strabag. Začátek této akce je koncem
března.
Druhou akcí bude oprava propustku u restaurace Hubert, s termínem zhotovení v době
červenec-srpen. Obě akce zasáhnou do života v obci.
Starosta – v letošním roce se bude stavět dětské hřiště u školy. Za tímto účelem je nutno
schválit smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 323/1.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 323/1 v k. ú. Třemešná na dobu 5 let
Mikroregionu Osoblažsko.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta – ČEZ požádal o zřízení věcného břemene ve věci vedení kabelu u prodejny
v Rudíkovech.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o věcném břemeni č. IP-12-8008210 s ČEZ Distribuce
a.s.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
8. Diskuze
Janošec – kdy a co se bude dělat se školou?
Starosta – je podána žádost o dotaci, ale zatím nevíme, jak jsme dopadli. Pokud neuspějeme,
bude jednat zastupitelstvo o výměně oken z vlastního rozpočtu.
Vajdík – jaká je prognóza v počtu dětí ve škole
Brodová – letos bylo do první třídy zapsáno 11 dětí
Starosta – vycházíme-li z počtu narozených dětí v letech 2005 – 2011 v naší oblasti
(Jindřichov, Vysoká, Janov, Petrovice, Liptáň, Bartultovice, Bučávka, Horní Povelice
a Třemešná) , pak na počet dětí v daném ročníku postačí vždy jedna třída buď
v Třemešné nebo Jindřichově. Jinými slovy, pro obě školy 30 dětí dohromady.
Ing. Rostislav Kocián
starosta obce
Ověřovatelé: Ondruszová, Vajdík
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