Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 25. 5. 2012
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: Pecháček, Sova
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů.
Zapisovatelka: Alena Kyšková
Ověřovatelé zápisu: Kománek Jiří, Vajdík Jaroslav
Návrhová komise: předseda – Salvet Tomáš
členové – Ondruszová Jiřina, Galda Jindřich
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé z 13 zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Galda – v zápisu není uveden můj dotaz, zda se pokračuje s výstavbou sítí na lokalitě II, když
se starosta zmínil o případné lokalitě za MŠ
starosta – vaše připomínka bude do zápisu zapracována
17.05 přišla paní Ondruszová
Program zasedání:
1.
Zahájení – určení zapisovatele
2.
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3.
Rozpočtová opatření
4.
Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Třemešná
5.
Prodej pozemků
6.
Dotace
7.
Informace starosty
8.
Diskuse
9.
Usnesení
10.
Závěr
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

3. Rozpočtová opatření
RO č. 3/2012 nemění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o přesun mezi
paragrafy a položkami.
4. Konkurs na místo ředitele ZŠ a MŠ Třemešná
Starosta informoval o složení konkursní komise v rámci konkurzního řízení na post ředitele
ZŠ a MŠ Třemešná.
Jednoho člena do konkursní komise z členů zastupitelstva určí starosta. První kolo
konkursního řízení proběhne 7. 6. 2012 v 9. 00 hod.
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ZO bere na vědomí.
Výjimka z počtu žáků na školní rok 2012/2013
Dne 11. 5. 2012 obdržela obec, jako zřizovatel žádost od ŽS a MŠ Třemešná, žádost o udělení
výjimky z počtu žáků na rok 2012/2013.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z počtu žáku pro Základní školu a Mateřskou školu
Třemešná.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
5. Prodej pozemků
Zastupitelstvo schválilo záměr pro prodej pozemku st. č. 550/2 o výměře 31 m2 v k. ú.
Třemešná. Zájem projevil pan Radim Antel.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. st. č. 550/2 o výměře 31 m2 v k. ú. Třemešná panu
Radimu Antlovi za cenu 2015,- Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti (1000 návrh na
vklad).
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Dotace
Starosta podal informace následující informace
 Obec byla úspěšná při podávání dotace u MMR na rekonstrukci kaple Rudíkovy
v rámci podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova - Podpora obnovy
drobných sakrálních staveb v obci. Dotace bude ve výši 70%.
 Obec nebyla úspěšná při podání žádosti u MMR na rekonstrukci prostorů dílen na
školní družinu u ZŠ Třemešná v rámci podprogramu Podpory obnovy a rozvoje
venkova - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.
 Stále nevíme rozhodnutí o naší 3. žádosti na zateplení budovy ZŠ a MŠ Třemešná.
Podle informací z ministerstva bychom měli znát výsledek do začátku července roku
2012.
 Obec byla úspěšná při podání žádosti u SFŽP v rámci 27. Výzvy - PRIORITNÍ OSA
1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní se žádosti
Protipovodňová opatření pro obec Třemešná. Z dotace bude vybudován bezdrátový
rozhlas v obci. Dotace činí 90 % nákladů a je ve výší 1 800 000Kč.
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 Obec obdržela nabídku na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci budovy
KD firmou IRBOS s.r.o. (Kostelec nad Orlicí).
Starosta přeložil zastupitelům cenovou nabídku firmy IRBOS.
Vajdík – když se provede zateplení KD, shnije zevnitř. Nejdříve se musí zjistit příčina
vlhkosti. Nejsem proti, je nutné vyřešit temperování budovy, aby nevlhla a
neplesnivěla. Při plynofikaci počítejte s provozními náklady 150 000,- Kč/rok.
Starosta – při zateplení nebudou náklady na topení vyšší 50 000,- Kč/rok. Částečná
venkovní asanace obvodových zdí může být zapracována do projektu. Do
projektu bych rád zapracoval přestavbu půdních prostor.
Salvet – navrhuji udělat projekt, energetický audit, včetně stavebního povolení a pak by se
rozhodlo, jak dál. Bude záležet na financích.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu s firmou IRBO s.r.o. na zpracování projektové
dokumentace a snížení energetické náročnosti budovy KD Třemešná.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
 Vypsaná výzva pod MAS Krnovsko - Obnova a rozvoj vesnic MAS Rozvoj Krnovska
Z této výzvy je možné pořádat o dotaci na obnovu zeleně, nákup košů a laviček,
obnovu cest a další. Celkem je v této výzvě 800 000,- Kč.
Navrhoval bych požádat o dotaci na nákup 10 košů a 4 laviček. Dotace, pokud
budeme úspěšní, by činila 80%.
6. Informace starosty
 Informace o výkonu VS (veřejná služba) na rok 2012. Od 1. 1. 2012 jsou výkonem VS
povinni všichni uchazeči o zaměstnání evidováni na Úřadě práce. Výkon VS spočívá
v odpracování max. 20 h týdně. Výkon VS nemá finanční zvýhodnění uchazečů ÚP a
stát těmto vykonavatelům již neumožňuje získat finanční bonus oproti roku 2011.
Pracují tedy zdarma. V současné době vykoná VS u naší obce 7 občanů.
Starosta – navrhuji přijmout usnesení, aby se dobrovolný přístup lidí konajících VS finančně
odměnil podle míry odpracovaných hodin formou účelového peněžitého daru.
Finanční dar bude možno použít pouze k nákupu potravin, ne však alkoholu a cigaret u
místních podnikatelů ve službách obchodů. Bude se jednat o nepeněžní dar. Pracovník
VS obdrží poukázku na nákup.
Ondruszová- souhlasila bych a tím, aby byli odměněni, když pracují. Navrhuji zvýšit
navrhovanou částku 900,- Kč na 1 150,- Kč
Vajdík – navrhuji, zvýšit částku za 80 hodin a více na 1500,- Kč
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí nepeněžního účelového daru (potraviny) osobám vykonávajících
VS následujícím způsobem
při odpracování v počtu 40 – 60 hodin / měsíc
při odpracování v počtu 61 – 80 hodin / měsíc
při odpracování v počtu 81 – 100 hodin / měsíc
3

500,- Kč
700,- Kč
1500,- Kč

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 3

Usnesení nebylo schváleno.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí nepeněžního účelového daru (potraviny) osobám vykonávajících
VS následujícím způsobem
při odpracování v počtu 40 – 60 hodin / měsíc
při odpracování v počtu 61 – 80 hodin / měsíc
při odpracování v počtu 81 – 100 hodin / měsíc

500,- Kč
700,- Kč
900,- Kč

Pro: 3 Proti: 1 Zdržel se: 2
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí nepeněžního účelového daru (potraviny) osobám vykonávajících
VS následujícím způsobem
při odpracování v počtu 40 – 60 hodin / měsíc
při odpracování v počtu 61 a více hodin / měsíc

500,- Kč
700,- Kč

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení bylo schváleno.
 Územní plán
Bylo osloveno 8 potencionálních zpracovatelů ÚP. Do soutěže se přihlásilo 5 uchazečů.
Ve výběrové komisi bude jeden pracovník odboru územního plánování Městského úřadu
Krnov a další členové budou z řad zastupitelů obce Třemešná.
 Informace o cenové nabídce na rekonstrukci chodníků.
Stav chodníků je nevyhovující. Máme zde 3 cenové nabídky. Nejnižší je cenová nabídka s
uvedenou cenou 140,- Kč/m2 práce s tím, že materiál by dodala obec.
Ondruszová – nabídka je to dobrá, jaká bude záruka na provedenou prací.
ZO ukládá starostovi připravit smlouvu realizátorem stavby oprava chodníků kolem I/57.
 Zastupitelstvo projednalo záměr vybudovat novou větev vodovodního řádu pro
objekty podél obecní komunikace od Restaurace U kaštanů po dům č. p. 74 z důvodu
současného komplikovaného napojení jednotlivých objektů přípojkami přes potok
Mušlov.
 Pan Salvet obeznámil zastupitelé se situací kolem Honebního společenství Třemešná.
Honitba se rozkládá na k. ú. Třemešná a Rudíkovy. Cílem honebního společenství
bylo, aby právo myslivosti mohli vykonávat občané Třemešné. Od doby založení
honebního společenstva se změnil poměr vlastníků honebních pozemků. Současná
honitba má 1 003 ha.
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 Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude dne 23. 6. 2012
 Starosta informoval zastupitele o přijatých stížnostech od občanů. Na základě podané
stížnosti na špatný stav komunikace na Damašku a po projednání s Městkým úřadem
Krnov budou na komunikaci umístěny dopravní značka – jiné nebezpečí a nejvyšší
povolená rychlost 20 km.
7. Diskuse
Vajdík – kdy se bude stavět dětské hřiště? A počítá se d dopadovou plochou?
Starosta – v červnu by měla začít výstavba. Dopadovou plochu budeme dělat.
Galda – pan Grohman prodává dům. V minulosti ustoupil s plotem, aby byl širší vjezd u ŠJ.
Měla by se provést náprava a tuto část pozemku by měla obec odkoupit.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Jiří Kománek

……………………..

Jaroslav Vajdík ……………………..
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