Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 29. 6. 2012
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: Sova
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů.
Zapisovatelka: Zdeňku Golíkovou
Ověřovatelé zápisu: Ondruszová Jiřina, Pecháček Zbyšek
Návrhová komise: předseda – Kománek Jiří
členové – Salvet Tomáš, Vajdík Jaroslav
Hlasování: pro:

7

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé z 14 zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Program zasedání:
1.
Zahájení – určení zapisovatele
2.
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3.
Rozpočtová opatření
4.
Závěrečný účet obce za rok 2011 a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok
2011
5.
Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Třemešná – výsledek výběrového řízení
6.
Územní plán – výsledek výběrového řízení na zpracovatele UP
7.
Dodatek smlouvy RED BUZZING – fotovoltaika
8.
Hospodaření v obecních lesích
9.
Informace starosty
10.
Diskuse
11.
Usnesení
12.
Závěr
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

3. Rozpočtová opatření
RO č. 4/2012 nemění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o přesun mezi
paragrafy a položkami.
RO č. 5,6/2012 mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o dotaci z úřadu
práce.
4. Závěrečný účet obce
Závěrečný účet obce za rok 2011 byl vyvěšen na úřední desce od 16.5. 2012 do 18.6. 2012.
Přezkoumání hospodaření bylo vyvěšeno na úřední desce od 29.5. 2012 do 18.6.2012.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011 – souhlas s celoročním hospodařením a to bez
výhrad.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
4. Konkurs na místo ředitele ZŠ a MŠ Třemešná
Starosta informoval o výsledku výběrového řízení na post ZŠ a MŠ Třemešná, který se
uskutečnil 25.6.2012.
Komise předložila zřizovateli pořadí kandidátů na základě vhodný/nevhodný. Konkurzu se
zúčastnil jediný kandidát, a konkursní komise se usnesla, že kandidát je vhodný na post
ředitele ZŠ a MŠ Třemešná.
Starosta obce na základě výsledků hodnotící komise jmenoval dne 28.června 2012 na post
ředitele Základní školy a Mateřské školy Třemešná paní Mgr. Janu Brodovou, s účinností od
1.8.2012.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
5. Územní plán – výsledek výběrového řízení na zpracovatele UP
Dne 27.6.2012 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele Územního plánu obce Třemešná.
Komise předložila zastupitelstvu pořadí kandidátů dle nabídek, uspořádaný dle hodnotících
kritérií v posloupnosti od jedné do pěti. Komise doporučila zastupitelstvu jako nejvhodnějšího
kandidáta uchazeče umístěného na prvním místě – firma Institut regionálních informací, Brno.
Starosta - konečné pořadí účastníků výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu
má pro obec pouze doporučující charakter. Vítězný kandidát je z daleka a nemá
dle mého všechny potřebné informace o našem regionu. Také doba realizace je
oproti ostatním kandidátům poloviční. To je podle mne asi špatně.
Galda – taktéž se přikláním ke kandidátu z druhého místa, který zpracovával územní plán
Krnova a místní region zná.
ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zpracovatele územního plánu obce
Třemešná.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje na základě pořadí výsledků výběrového řízení uskutečněného pro zpracování
územního plánu obce Třemešná jako zpracovatele územního plánu obce kandidáta z druhého
místa-firmu Ing. Arch.Jaroslav Haluza, Hynaisova 3, Ostrava –Mar.Hory, 709 00
Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
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Proti: 0 Zdržel se: 0

6. Dodatek smlouvy RED BUZZING – fotovoltaika
Došlo ke změně majitele FVE na Damašku. Nový majitel firma JUFA s.r.o. Plzeň požádala o
vypracování dodatku ke smlouvě o spolupráci. Dodatek vypouští podmínku umístění sídla
společnosti Red Buzzing Lines s.r.o. na obci Třemešná 304.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje dodatek smlouvy č. 2 týkající se Smlouvy o spolupráci s firmou Red Buzzing
Lines s.r.o.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení bylo schváleno.
7. Hospodaření v obecních lesích
Místostarosta obce informoval o stavu hospodaření v obecních lesích.
Předseda kontrolního výboru pan Pecháček přednesl zprávu týkající se výsledku kontroly
hospodaření v obecních lesích. Při kontrole byly zjištěny nedostatky týkající se zadávání
samovýroby. Na základě tohoto zjištění přednesl následující doporučení
- Každý zadávací list samovýroby musí být jasně zařaditelný (pořadové číslo, podpis
samovýrobce, adresa samovýrobce)
- Samovýrobce si může z lesa odvést dřevo až po zaplacení na obci.
- Odvozu dřeva z lesa musí být přítomen některý ze zástupců obce
Salvet – doporučuji vypracovat nějakou vnitřní směrnici pro samovýrobu dřeva
Starosta – existuje ještě varianta prodeje již hotového dřeva. Tedy, obec bude připravovat
dřevo sama, a samovýroba se tím zruší.

8. Informace starosty
• Velké úniky vody
V současné době evidujeme velký únik vody, který se nepodařilo prozatím najit.
• Pokračujeme v opravě chodníků.
• Prodej hasičské AVIE – zájemce pan Svoboda
Starosta informoval zastupitele o zájmu pana Svobody odkoupit hasičskou AVII. Odkup je
podmíněn platnou STK.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu pro prodej hasičské AVIE registrační značky
SPZ BR 61-72 panu Viktoru Svobodovi za cenu 20 000,- Kč
Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
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Proti: 0 Zdržel se: 0

• Dodatek ke smlouvě paní Břicháčková
Starosta informoval zastupitele o zájmu paní Břicháčkové prodloužit dobu pronájmu
nebytových prostor KD do roku 2020. Důvodem je snaha získat nového dodavatele piva,
který podmiňuje sepsání vzájemné smlouvy podložit dobou nájmu s obcí Třemešná.
• Sociální zařízení na nádraží Českých drah v Třemešné
Starosta informoval zastupitele o probíhajícím jednání týkající se provozu sociálního zařízení
na nádraží v Třemešné. Cílem jednání je poskytnout návštěvníkům parního vlaku odpovídající
sociální zařízení. V současné době je sociální zařízení zcela uzavřené z důvodu havarijního
stavu. Obec by sociální zařízení provozovalo na vlastní náklady.
• Investice v následujících dvou měsících
Bude se provádět rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičny základní školy a také bude
realizován projekt výroby dřevěných soch a jejich instalace na vznikající stezce v obci.
9. Diskuse
Salvet – Na základě četných žádostí občanů navrhuji, aby veřejné osvětlení v obci svítilo
alespoň o prázdninách do 2 do rána. Důvod je nasnadě, občané v těchto měsících
častěji uskutečňují posezení s přáteli, přičemž společnosti sedí mnohdy do pozdních
nočních hodin a tak je příjemnější, když se ve vesnici svítí. Dozajista to zvýší pocit
bezpečí a možná zamezí vandalismu a příležitostným krádežím drobných věcí ze
zahrádek či pergol. Obec to jistě moc finančně nezatíží, protože se stmívá před desátou
večerní.
Vajdík – instalace dětského hřiště je už dokončená? Ten štěrk je konečný? Čouhá z něho
plachta.
Starosta – dnes byl položen kačírek. Ten je poslední vrstvou. Nyní je první etapa ukončena.
Další etapa bude pravděpodobně v září.
Salvet – V obci začíná vznikat iniciativa, sledující snížení rychlosti na silnici první třídy v
částech Rudíkovy a Damašku ve směru na Jindřichov. Chtěl bych, aby se k této
iniciativně aktivně připojila i obec, a tím podporovala snahu a prosazovala potřeby
našich občanů. Je spoustu míst v kraji, kde není zástavba v blízkosti komunikace a
přesto tam je omezení rychlosti. Lze dovodit, že pohled dotčených orgánů na dopravní
situaci v naší obci se mohl s odstupem času změnit. Doprovodně k žádosti o posouzení
snížení maximální rychlosti v uvedených částech obce se asi bude sepisovat i petice v
téže věci.
Starosta – omezení rychlosti na silnici I. třídy nepodléhá rozhodnutí místních orgánů, ale
ŘSD. S tímto nehneme. Posunovat začátek obce ať už v Rudíkovech nebo na Damašku
je nesmysl. Podél cesty není v obou směrech souvislá zástavba napojená na obec, a to
je při rozhodnutí základ. Dotaz samozřejmě na ŘSD můžeme opět zaslat.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Ondruszová Jiřina
Pecháček Zbyšek
Ověřovatelé: ……………………
……………………
4

