Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 20. 12. 2012
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: Salvet T.
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, Galda Jindřich
Návrhová komise: předseda – Sova Radek
členové – Kománek Jiří, Vajdík Jaroslav
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé z 18. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – určení zapisovatele
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Rozpočtová opatření
Projekty roku 2013
Samovýroba dřeva v roce 2013
Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko a Mikroregionu Osoblažsko 2013
Informace starosty
Diskuse
Usnesení
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

V 17.10 hod. přišel Pecháček.
3. Rozpočtová opatření
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje RO č. 16/2012, které mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části o částku
47 000,- Kč. (Jedná se o dotaci z úřadu práce).
Rozpočtové opatření číslo 18/2012 mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části o
47 000,- Kč + 37 263,- Kč, jedná se o dotaci ÚP Bruntál 11/2012 a lesní hospodářský plán
Rozpočtové opatření číslo 19/2012 mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části o 35
000,- Kč, jedná se o posílení příspěvku na provoz MŠ Liptaň.
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo bere na vědomí.
RO č. 17/2012, které nemění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o přesun
mezi položkami.

4. Projekty roku 2013
Organizace svozu odpadu a kompostéry
Nabídka na zpracování žádostí o dotaci na dva samostatné projekty pro zvýšení efektivity
třídění odpadu.
 Pořízení techniky na organizování sběrů odpadu
 Nabídka kompostérů pro občany
Celková výše dotace by v případě úspěšné žádosti byla ve výši 90 %.
Galda – kolik bude kontejnerů?
Starosta – nejedná se o malé kontejnery, ale o příslušenství k automobilu do 3,5 t. Jde o 5
kontejnerů na automobil do 3,5 t. Tyto kontejnery mají objem 4 m3
- celkové náklady na zakoupení techniky pro separaci a svoz bioodpadů by činily
2 242 170 Kč
- z dotace na kompostéry by bylo zakoupeno 275 kompostérů o objemu 700 l a
celkové náklady by činily 696 000 Kč
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 170/2012 s Ing. Markéta Hošková, Osvoboditelů 3778/304
760 01 Zlín, na zpracování žádosti s názvem "Separace a svoz bioodpadů v obci Třemešná" u
SFŽP za cenu 20 000,- Kč bez DPH.
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo s panem DESACON Zlín, s.r.o., Ing. Zdeněk Vendolský,
Okružní 4550, 760 05 Zlín na zpracování analýzy k podání žádosti s názvem "Separace a svoz
bioodpadů v obci Třemešná" u SFŽP za cenu 10 000,- Kč bez DPH.
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 169/2012 s Ing. Markéta Hošková, Osvoboditelů 3778/304
760 01 Zlín, na zpracování žádosti s názvem „Kompostéry pro občany obce Třemešná“ u
SFŽP za cenu 20 000,- Kč bez DPH.
Pro: 7 proti: 0

zdržel se: 0

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo s panem DESACON Zlín, s.r.o., Ing. Zdeněk Vendolský,
Okružní 4550, 760 05 Zlín, na zpracování analýzy k podání žádosti s názvem „Kompostéry
pro občany obce Třemešná“ u SFŽP za cenu 10 000,- Kč bez DPH.
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Budova staré školy
Starosta - Budova staré školy je již řadu let využívána pouze jako školní jídelna. Je nutno
nalézt využití této budovy do budoucna. V první řadě je potřeba snížit energetické
náklady.
Navrhuji vám následující postup
1. Připravit podklady k podání žádosti na zateplení a výměnu zdroje u SFŽP
2. Oslovit největší znečišťovatele o finanční spoluúčast na vnitřní přestavbě.
Všechny kroky by měly směřovat k tomu, aby si budova zachovala původní charakter (škola)
a my docílili její využití. V této souvislosti je jediným řešením vybudování školy v přírodě,
kterou by využívaly školy Ostravska a Karvinska. Obec tím získá hospodárné a účelné využití
objektu. Nastínil jsem vám možnost získání cizích zdrojů na vnitřní přestavbu. Je nutno
pamatovat na to, školní kuchyně bude mít touto cestou možnost navýšení kapacity.
Celkové náklady na zateplení budovy včetně zateplení krovů střechy a výměna oken jsou
odhadovány na 2 850 000 Kč bez DPH.
Sova – při výši dotace, bude obec na to mít, aby se spolupodílela?
Vajdík – po zprovoznění prostor vzrostou náklady pro obec. Pro obdržení dotace se
zastupitelé mohou rozhodnout, zda-li dotaci přijmou nebo ne?
Starosta – obec to finančně zvládne. Jedná se o lepší budoucnost jedné z budov. Jsme na
začátku. Zatím se jedná jen o zpracování projektu pro podání žádosti. Při úspěšné
žádosti zastupitelé rozhodují o přijetí dotace.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou ARAGON ELL, s.r.o., Heřmanice 69, 509 01 Nová
Paka jejímž předmětem je zpracování „Projektové dokumentace“ „Energetické úspory
budovy základní školy Třemešná“ za cenu 120.000,-Kč bez DPH a technického dozoru
70.000,- Kč bez DPH k podání žádosti u SFŽP.
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo č. Aleš Libotovský se sídlem Ledská 20, 517 41 HřibinyLedská jejímž předmětem je zpracování žádosti a administrace projektu „Energetické úspory
budovy základní školy Třemešná“ u SFŽP s celkovou cenou 103 000,- Kč.
Pro: 5

proti:

zdržel se: 2

Starosta - oznamuji zastupitelům, že bez ohledu na výše uvedené bude nutno v roce 2013
investovat do vybavení školní kuchyně předpokládanou částku až do výše 200 000,Kč na modernizaci zařízení a snížení nákladů při výrobě stravy.

5. Samovýroba dřeva v roce 2013
Kománek – pro rok 2013 navrhuji následující podmínky pro samovýrobu dřeva
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje pravidla pro samovýrobu dřeva na rok 2013
1) žadatel se zapíše do sešitu na Obecním úřadě
2) zadávání samovýroby dřeva bude podle pořadí zapsání v sešitě, pokud žadatel odmítne
v uvedeném termínu samovýrobu, bude přesunut na konec seznamu.
3) pro samovýrobu bude žadateli označeno omezené množství dřevní hmota – 10 prm na
nemovitost
4) zadaná dřevní hmota musí být zpracována do 14 dnů od zadání, pouze v případě nepřízně
počasí bude po dohodě možné tuto dobu prodloužit
5) po těžbě musí žadatel uklidit místo těžby
6) platba za dřevní hmotu bude dopředu. Konečná kalkulace bude provedena při kontrole
těžby.
7) neuspokojení zájemci v běžném roce budou přesunuti na následující rok v pořadí, jak byli
zapsáni
8) dřevo pro samovýrobu se bude zadávat do konce měsíce září
Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

6. Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled mikroregionu Krnovsko a Osoblažsko
Rozpočtový výhled i rozpočet byl zveřejněn na úřední desce.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtový výhled na 2013-2014
Krnovsko a Osoblažsko.
Pro: 7

i rozpočet na rok 2013 mikroregionu
Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Informace starosty
Starosta podal informaci k následujícím bodům
 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska
za rok 2011 včetně příloh a bere na vědomí výhrady s celoročním hospodařením DSO
za rok 2011 a přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků při dílčím
přezkoumání hospodaření za rok 2011.
 Zápis z jednání revizní komise Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení
obcí Osoblažska za rok 2011.
 Zápis inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí
Osoblažska za rok 2011.
Starosta – při minulých zasedáních jsem Vás informoval, že obec byla po vyhodnocení
žádostí s projektem „Snížením energetické náročnosti budovy obecního úřadu“
zařazena do zásobníku projektů s požadavkem. Situace se změnila, tedy začátkem
příštího roku budeme připravovat výběrové řízení na zateplení budovy a výměnu oken.

6. Diskuse
Galda – jak to vypadá s dotaci na zateplení budovy ZŠ?
Starosta – obec obdržela výzvu ze SFŽP, zda bude pokračovat v požadavku na dotaci
Zelena úsporám, která se má opět otevřít. Předpokládané % dotace činí 45- 55%.
Nemyslím si, že je vhodné, aby obec při tak velké spoluúčasti na tuto výzvu reagovala.
Matyšek – jak to dopadlo s požadavkem na snížení rychlosti v Rudíkovech.
Starosta – obdrželi jsme rozhodnutí krajského úřadu. Hranice obce se posouvat nebudou.
V Rudíkovech bude o umístěna značka nejvyšší povolená rychlost 70 km v úseku od
autobusové zastávky.
Galda – ve zpravodaji byla uvedena informace o dotacích. Doporučoval bych, aby součástí
tohoto zápisu byla informace o podílu obce u jednotlivých akcí
Doplnění
Název akce

Procento získané dotace
uznatelných nákladů
0%
zařízení
85 %

Oprava komunikací
Modernizace
sociálního
tělocvičny ZŠ Třemešná
Dětské hřiště s novými prvky
Úprava veřejného prostranství Základní
školy
Oprava chodníků podél silnice I/57
Obnova kapličky Rudíkovy
Tématická stezka Ćlověk, dřevo a neživá
příroda
Úprava hřbitova
Úprava okolí vodojemu

Konečný podíl obce
v roce 2012
680 000,- Kč
67 000,- Kč

60 %
60 %

115 000,- Kč
68 000,- Kč

0%
75 %
90 %

380 000,- Kč
195 000,- Kč
12 000,- Kč

0%
0%

45 000,- Kč
70 000,- Kč

Galda – bude obec podávat žádost o dotaci na nový vodovodní řád podél budovy obce? Bývá
tam výhodné procento dotací. Realizovali jsme takto vodovod v Nových Rudíkovech
Starosta – nemyslím si, že je to nyní nutné. Byla provedena výměna přípojek přes potok
restaurace, pana Garby, budovy obecního úřadu. Preferuji podání žádosti
k rekonstrukci vodojemu, který má hodně špatný stav.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
Ověřovatelé: ……………………
……………………

