Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 27. 9. 2012
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: 0
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů.
Zapisovatelka: Alena Kyšková
Ověřovatelé zápisu: Salvet Tomáš, Kománek Jiří
Návrhová komise: předseda – Pecháček Zbyšek
členové – Sova Radek, Galda Jindřich
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé z 15. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Program zasedání:
1.
Zahájení – určení zapisovatele
2.
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3.
Rozpočtová opatření
4.
Prodej pozemků
5.
Nájem obecních bytů
6.
Informace o dotacích
7.
Stížnosti občanů
8.
Honební společenstvo Třemešná
9.
Informace starosty
10.
Diskuse
11.
Usnesení
12.
Závěr
Hlasování: pro:

8

proti: 0

zdržel se: 0

3. Rozpočtová opatření
O zařazení následujícího bodu požádal Tomáš Salvet. Týká se schvalování vnitřních
rozpočtových opatření, která nemění i mění objem rozpočtu (přehodnocení a revokace
usnesení 4/1 b) přijaté dne 29. 10. 2010 na 1. zasedání zastupitelstva)
Starosta – dávám slovo panu Salvetovi, aby sdělil co je důvodem o zařazení tohoto bodu.
Salvet – tak především, měli bychom změnit stávající systém. Zastupitelé nejsou informováni
co se vlastně děje a z jakých financí se investice realizují. Je normální, aby rozpočtová
opatření schvalovalo zastupitelstvo tak, jak to bylo tady zvykem v minulosti.
Dosavadní schvalování RO se mi jeví jako nedemokratické. V minulosti jsem
navrhoval určitá omezení. Navíc, občan se ani nedoví, jaký je rozpočet obce na rok
2012, protože není na internetových stránkách obce. A měl by tam být. Je tam rok
2007,2008,2009,2010,2011, ale 2012 tam není.
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Starosta – při schvalování rozpočtu na rok 2012 zastupitelé schválili také Strategický plán
rozvoje obce do roku 2014 a také plán investic na rok 2012. O investicích jste tedy
rozhodovali. Rozpočet byl podle zákona zveřejněn na Úřední desce. Kde jej v archívu
můžete najít. Každý má právo přijít na obec a informovat se. Prostě váš současný
postoj nechápu. Jdeme hlasovat, ať to vidíme.
Salvet – o přesunu finančních prostředků by mělo rozhodovat zastupitelstvo.
Kyšková – v archivu elektronické úřední desky lze nalézt všechny vyvěšené písemnosti a
mezi nimi je i návrh rozpočtu na rok 2012
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje zmocnění pro starostu obce k provádění
rozpočtových změn v období 10. až 12. měsíce a dále v průběhu let 2013 a 2014 formou
rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření se mohou týkat pouze veškerých dotací
z veřejných rozpočtů a to na straně příjmů a jejich čerpání na daný účel ve stejné výši na
straně výdajů, jejichž příjemcem je:
a) obec Třemešná
b) příspěvková organizace zřízená obcí Třemešná a dotace jde přes rozpočet obce.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1
Pan Kománek přečetl rozpočtová opatření č. 7-10
RO č. 8,10/2012 nemění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o přesun mezi
paragrafy a položkami.
RO č. 7,9/2012 mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o dotaci z úřadu
práce.
Salvet – při schvalování RO v budoucnu doporučuji a žádám zpracovat jednoduchý seznam
z jakých částek se rozpočtové opatření skládá a jednou větou popsat jaké akce se týká
Janošec M. – zastupitelstvo funguje rok a půl a najednou se dělá z některých věcí nevím co.
Jak jste dosud fungovali?
Sova – zastupitelstvo funguje normálně. O RO jsme diskutovali celou dobu.
4. Prodej pozemků
O pozemek parc. č. 282/2 požádala paní Emílie Varechová
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro prodej pozemku parc. st. č. 282/2 o výměře 91 m2 v k. ú. Třemešná.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
O následující pozemky požádali pan Turek Ivo, pan Buček Josef, Pan Klimeš a pan Skandera
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro prodej části pozemku parc. č. 2756/1,časti pozemku parc. č. 334/1,
části pozemků parc. č. 334/4, prodej pozemku parc. st. 210/3, parc. č. 2540/3, část parc. č.
832/6, část parc. č. 832/9, část parc. č. 832/18, část parc.č. 210/1 a část parc. 2540/1 v k. ú.
Třemešná.
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Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
O část pozemku parc. č. 2756/1 požádali pan Daněk a pan Krejčí
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro prodej části pozemku parc. č. 2756/1 ostatní komunikace v k. ú.
Třemešná
Pro: 0

Proti: 8

Zdrželi se: 0

Usnesení nebylo schváleno.
Na 13. zasedání ZO se schválil záměr pro prodej části pozemku parc. č. 372 v k. ú. Třemešná.
Byl vyhotoven GP, kterým byla parcela č. 372 rozdělena na parc. č. 372/1 o výměře 295 m2 a
parc. č. 372/2 o výměře 231 m2. O parcelu č. 372/2 požádal pan Jan Botek.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 372/2 zahrada o výměře 231 m2 v k. ú. Třemešná
panu Janu Botkovi za cenu 3465 Kč (15 Kč/m2) a náklady spojené s vyhotovením smlouvy,
správní poplatek.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
V březnu 2011 požádal o odprodej pozemků parc. č. 405, 423 a 424 v k. ú. Rudíkovy pan Petr
Kratinoha s odůvodněním, že by zde chtěl postavit malou halu na podnikání se dřevem.
Pozemky jsou vedeny jako orná půdou. Ve stávajícím územním plánu jsou pozemky
označeny jako lokality pro podnikání. Byl proveden odhad pozemků. Pan Kratinoha Petr
nakonec od svého záměru nejspíše ustoupil, neboť o uskutečnění prodeje již přestal jevit
zájem. Nyní se ozval pan Josef Kratinoha, který má zájem pozemky koupit.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 405/1 orná půda o výměře 1771 m2, parc. č. 423, orná
půda o výměře 1048 m2 a par. č. 424 orná půda o výměře 1281 m2 v k. ú. Rudíkovy panu
Josefu Kratinohovi za odhadní cenu 115 470,- Kč a náklady spojené s vyhotovením smlouvy,
správní poplatek.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení bylo schváleno.
5. Nájem obecních bytů
V současné době je volný jeden obecní byt. Jedná se o byt 2+1 v č.p. 260 v horním patře.
V bytě byla provedena rekonstrukce elektroinstalace. Zbývá dokončit opravu vnitřních štuků.
Byt má lokální topení (pec nyní chybí).
O byt požádali následující občané
3

Paní Vološinová Alexandra, paní Janečková Marie,paní Grufíková Marie, pan David
Chlebek.
Žádám zastupitelé, aby se vyjádřili a navrhli komu byt přidělit.
Kománek – o pronájmu bytu ať rozhodne starosta, je to v jeho kompetenci.
za mě navrhuji Davida Chlebka
Ondruszová – já ty lidi neznám, ale doporučuji zvážit, komu se byt přidělí, aby nevznikly
dluhy na nájmu.
Galda – já navrhuji paní Grufíkovou
Starosta – paní Vološinová má děti, které budou navštěvovat ZŠ ještě delší dobu
Galda – o pronájmu bytu ať rozhodne starosta, je to v jeho kompetenci.
6. Informace o dotacích
Modernizace soc. zařízení tělocvičny ZŠ Třemešná
Návrh usnesení
ZO schvaluje přijetí dotace rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu
rozvoje venkova ČR na projekt Modernizace sociálního zařízení tělocvičny ZŠ v maximální
výši 199 750,- Kč. Dotace činí 80%.
Pro:
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Tématická stezka - Člověk, dřevo a neživá příroda
Návrh usnesení
ZO schvaluje přijetí dotace rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu
rozvoje venkova ČR na projekt Tématická stezka – Člověk, dřevo a neživá přírod, v
maximální výši 150 300,- Kč. Dotace ve výši 90%.
Pro: 8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení bylo schváleno.
Pašas – kudy vlastně stezka povede?
Starosta – od vlakového nádraží dolů kolem kulturního domu směrem k hasičské zbrojnici,
přes park, směrem k restauraci U Kaštanů, pak k budově školní jídelny a panelovým
chodníkem k budově nové školy a odtud zpět na nádraží.
Vajdík – nesouhlasím s tím, aby sochy byly umístěny na ploše bývalého rybníku u Turků. O
ten prostor se nepečuje, bývá tam žlutá tráva po posekání. Dvě sochy na tak velkém
prostoru jsou jako kýbl na hřišti.
Starosta – možná je to důvod, aby se právě tento prostor umístěním soch změnil.
Kaplička Rudíkovy
Do výběrového řízení na opravu kapličky v Rudíkovech se přihlásily 4 firmy. Investice za 550
tis. Kč byla soutěží snížená na částku 430 tis. Kč. Dotace bude činit 75%.
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Návrh usnesení
ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj z Programu podpora
rozvoje regionů subtitulu Podpora obnovy a rozvoje venkova, na projekt Obnova kapličky
Rudíkovy, v maximální výši 298 679,- Kč.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Galda – co rekonstrukce obnáší? Ve štítě je zřetelná židovská hvězda
Starosta – ta hvězda je značně rozpadlá. Bude se jednat o rekonstrukci střechy, fasády,
oken a dveří.
Protipovodňová opatření obce Třemešná
Výběrového řízení se zúčastnily dvě firmy
Pořadí
nabídek

Obchodní firma

Celková cena
bez DPH

1.

EMPEMONT s.r.o.

1.517.525,- Kč

2.

TBO, s.r.o.

1.639.964,- Kč

Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby jako nejvhodnější nabídku určil nabídku
uchazeče EMPEMONT s.r.o., která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu. Žádný z členů
hodnotící komise neměl na posouzení a hodnocení nabídek odlišný názor.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje na základě pořadí výsledků výběrového řízení za realizátora investiční akce
Protipovodňová opatření obce Třemešná firmu EMPEMONT s.r.o., ul. Železničního vojska
1472 Valašské Meziříčí 757 01 za cenu 1.517.525,- Kč bez DPH
Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.
Zateplení a výměna oken budovy OÚ Třemešná
Výsledky podané žádosti zatím nejsou známy.
Energetické úspory budovy kulturního domu
Byla zpracována dokumentace a podána žádost.
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Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Stížnosti občanů
Byla přijata jedna písemná stížnost. Týkala se pálení dřeva ohrožující blízkou obytnou
budovu.
Obec obdržela písemná žádost od pana Friče na změnu vnějších ochranných pásem vodního
zdroje vrtu Třemešná.
Salvet – kdyby se žádalo o změnu, musí se zjistit důsledky pro žadatele
7. Honební společenstvo
O zařazení bodu požádal Tomáš Salvet týká se delegování zástupce obce na jednání
na valných hromadách Honebního společenstva Třemešná (v rozsahu hlasů a honebních
pozemků, které jsou součástí seznamu členů HS s právem rozhodovacím a hlasovacím).
Současný stav:
Obec Třemešná je členem honebního společenstva Třemešná. Obec v honebním společenstvu
zastupuje starosta.
Salvet – jako zástupce obce navrhuji pana Galdu
Galda – já navrhuji jako zástupce obce pana Salveta
Starosta – upozorňuji zastupitele, aby si uvědomili, co svým rozhodnutím mohou způsobit.
Starosta obce je při jednáních Honebního společenstva nestranný. Obec je tímto právě
tím pomyslným jazýčkem na vahách.
Návrh na usnesení:
ZO deleguje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
zástupce obce pana Ing. Tomáše Salveta, nar. 14. 9. 1972, trvale bytem Třemešná, Rudíkovy
28 na jednání valných hromad Honebního společenstva Třemešná, IČ 71178490, se sídlem
Třemešná 304, PSČ 793 82, jakožto člena Honebního společenstva Třemešná. Delegace
zástupce obce, jakožto člena Honebního společenstva Třemešná, je určena k výkonu všech
práv člena honebního společenstva jménem člena honebního společenstva na všech řádných či
mimořádných valných hromadách Honebního společenstva Třemešná a zmocňuje ho, aby
uplatňoval návrhy a protinávrhy, rozhodoval, hlasoval a vykonával na valných hromadách bez
omezení všechna práva člena honebního společenstva vyplývající ze stanov honebního
společenstva a ze zákona.
Pro: 6

Proti: 1

Zdržel se: 1

Usnesení bylo schváleno.
Janošec – vážení zastupitele, nad tím, co dnes předvádíte, zůstává rozum stát a my občané se
nestačíme divit. Podle vašeho dosavadního hlasování to působí tak, že nevěříte
starostovi. Můžete se k tomu vyjádřit?
8. Informace starosty
 Byla provedena oprava havarijního stavu povrchu vozovky Damašek v celkové
hodnotě 591 894,- Kč
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Vajdík – opravená komunikace končí 50 m před domem pana Kresty. Proč byla provedena
oprava cesty Damašek pouze po rozcestí? Proč se nepokračovalo až po Krestu, který
si ztěžoval? Bylo to schválně?
Starosta – nerad bych se vyjádřil špatně v souvislosti s některými jmény. Jednalo se ale o
dohodu s realizátorem opravy na místě. Měl jsem informaci o tom, že se bude frézovat
cesta na Vysokou a recyklát bychom mohli použít na zlepšení ostatních části této
komunikace.
 Výběrové řízení na UP obce.
Starosta - jeden z účastníků výběrového řízení se obrátil na úřad pro ochranu hospodářské
soutěže, kterému byly na vyžádáni zaslány podklady výběrového řízení
 Informace o mikroregionu Krnovsko
Starosta – v organizační struktuře došlo ke změnám. Byla provedena změna na pozice
předsedy (nyní je předsedou mikroreegionu starostka Krnova paní Mgr. Krušinová)
a byla zrušena pozice projektové manažerky (nyní se bude používat projektové
oddělení města Krnova)
 Informace o změně svozu PET lahví (z poslední soboty na první středu v sudém
týdnu)
Starosta – firma Van Gansewinkel sdělila, že od měsíce října dojde ke změně svozu pytlového
sběru PET lahví. Ruší se svoz poslední sobotu v měsíci a svoz bude provádět první
sudou středu v měsíci.
 Oprava propustku Hubert
Starosta - do 14 dnů začne ŘSD provádět investiční akci spočívající v rekonstrukci propustku
na silnici I. třídy u restaurace Hubert. Stěžejní bude omezený provoz s úplným
uzavřením silnice a svedením provozu přes obec. Obec nesouhlasí se svedením
provozu přes obec bez omezení tonáže.
 Převod nádražních budov ČD
Starosta – mikroregion Osoblažsko vyvíjí iniciativu pro bezúplatný převod budov SŽDC a
ČD pod obce na trati Třemešná-Osoblaha. Obec by takhle mohla získat budovy pro
podporu cestovního ruchu.
Vajdík – proč by obec měla financovat nějaké jiné budovy než stávající vlastní?
Investice do konce roku
Starosta - zastupitelstvo by mělo rozhodnout, zda-li se provedou níže vedené investice
 Oprava místní komunikace Rudíkovy (od Machalů po křižovatku Závodný).
Předpokládaná cena realizace s DPH 770 000,- Kč .
 V rámci zvyšování pasivní bezpečnosti je zpracována poptávka instalace
zpomalovacích semafórů na místní křižovatku se souhlasným vyjádřením
Dopravního inspektorátu Bruntál. Cena za instalaci je s DPH 524 400 Kč. V případě
realizace do konce tohoto roku je nabídnuta sleva ve výši 65 000,- Kč.
Salvet – semafory se mi zdají jako nesystémové řešení. Přikláním se k silnici.
Kománek – jsem pro opravu silnice
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Galda – silnice by se měly opravovat z dotací. To je správné řešení.

9. Diskuse
Salvet – jak se obec postavila k žádosti o posunutí dopravních značek začátku obce?
Starosta – zaslal jsem dopis na krajský úřad, ve kterém jsem vyjádřil nesouhlas obce
s posunutím začátku obce, ale podporujeme omezení rychlosti v části Rudíkovy.
Salvet – proč pouze omezení rychlosti? To je špatně! Nám tam chodí děti na zastávku
autobusu.
Starosta – posunutí hranic obce nevyřeší problém rychlosti v tomto úseku. Rychlost se
nedodržuje v centru obce natož v nezastavěné části. Posunutí hranice obce problém
neřeší.
Vajdík – bylo odsouhlaseno 150 000,- Kč na investici do dětského hřiště. Kdy se peníze
použijí?
Starosta – u každé akce investované z dotací je spoluúčast obce. Jestliže je celková
investice např. 160 000,- Kč, pak při dotaci 60% představuje 40% podíl obce. Stejně
tomu je v případě herních prvků našeho hřiště.
Vajdík – pak ať se koupí alespoň 2 koše na dětské hřiště
Starosta – do obce je potřeba koupit více košů. Na toto téma jsme se již dříve bavili. Jeden
koš je cca 4500,- Kč.
Pecháček – je nutné oslovit majitelku bývalé stodoly u č.p. 89. Stodola byla zbourána, ale
nepořádek ze zbytku uskladněných hnojiv zamořuje okolí.
Ing. Rostislav Kocián
starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Salvet Tomáš,
Kománek Jiří
Ověřovatelé: ……………………
……………………
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