Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 28. 11. 2013
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: Pecháček Zbyšek
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů.
Zapisovatelka: Alena Kyšková
Ověřovatelé zápisu: Vajdík Jaroslav, Janošec Miroslav
Návrhová komise: předseda – Salvet Tomáš
členové – Ondruszová Jiřina, Galda Jindřich
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé z 27. zasedání zastupitelstva – k zápisu byly vzneseny připomínky.
Starosta – navrhuji doplnit navržený program zasedání o body
- Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko a Mikroregionu Osoblažsko 2014
- Rozpočtové provizorium na období do schválení rozpočtu na rok 2014
- Obecně závazná vyhláška o odpadech na rok 2014
Vajdík - navrhuji doplnit o příspěvek ZUŠ M. Alce
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Program zasedání:
1. Zahájení – určení zapisovatele
2. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3. Rozpočtová opatření
4. Smlouvy se SFŽP na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ, MŠ Třemešná“
5. Smlouva o výpůjčce s EKOKOM
6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 2014-2018
7. Projekt „Bezpečně cestou do školy.“
8. Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.
9. Prodej pozemků
10. Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko a Mikroregionu Osoblažsko 2014
11. Rozpočtové provizorium na období do schválení rozpočtu na rok 2014
12. Obecně závazná vyhláška o odpadech na 2014
13. Příspěvek na žáka na rok ZUŠ Město Albrechtice
14. Informace starosty
15. Diskuse
16. Závěr
Hlasování: pro: 6
Usnesení bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

3. Rozpočtová opatření
RO č. 27/2013, které mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části, jedná se o dotaci na
volby 27 000,- Kč.
RO č. 31/2013, které mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části, jedná se o dotaci
z úřadu práce 354 653,- Kč.
RO č. 33/2013, které mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části, jedná se o dotaci SDH
kraj 6100,- Kč.
RO č. 34/2013, které mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části, jedná se o dotaci na
projekt Energetické úspory budovy OU Třemešná 304 ve výši 962 742,-Kč + 56 630,99- Kč.
RO č. 37/2013, které mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části, jedná se o dotaci
z úřadu práce 369 622,- Kč.
RO č. 28/2013, 29/2013, 30/2013, 32/2013, 35/2013, 36/2013, 38/2013 nemění výši rozpočtu
v příjmové i výdajové části, jedná se o přesun mezi položkami a paragrafy.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
4. Smlouvy se SFŽP na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ, MŠ Třemešná“
Obec obdržela ze SFŽP Smlouvu o poskytnutí podpory na projekt „Snížení energetické
náročnosti ZŠ, MŠ Třemešná“. Zastupitelstvo smlouvu schvaluje, aby mohly být proplacené
finančních prostředků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje smlouvu č. 12113383 o poskytnutí podpory ze SFŽP
na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ, MŠ Třemešná“ a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Starosta – dnes jsme obdrželi smlouvu se SFŽP na projekt „Kompostéry pro občany obce
Třemešná“. Vítěz výběrového řízení dodal kompostéry v počtu 275 ks. V roce 2014 budou
bezplatně kompostéry občanům zapůjčeny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje smlouvu č. 13161684 o poskytnutí podpory ze SFŽP
na projekt „ Kompostéry pro občany obce Třemešná“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
5. Smlouvy o výpůjčce s EKOKOM
Obec požádala EKOKOM o bezplatné zapůjčení kontejnerů na tříděný odpad. EKOKOM
žádosti vyhověl a obec získala 3 kontejnery na sklo, 2 kontejnery na plasty, 3 kontejnery na
papír.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje smlouvu o výpůjčce s firmou EKOKOM za účelem
bezplatného využívání nádob na tříděný odpad a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 2014-2018
Se závěrem roku 2013 končí obci schválený dokument Plán financování vodovodů a
kanalizací roky 2009-2013. Je nutné schválit nový plán na roky 2014-2018. Roční příspěvek
do fondu obnovy vodovodů a kanalizací by činil 40 000 Kč z rozpočtu obce.
Starosta – zastupitelé obdrželi návrh nové podoby plánu
Ondruszová – bude se upravovat cena vodného a stočného?
Starosta – bude záležet na tom, za jakou cenu nám bude dodávat upravenou vodu vodárna.
V posledních třech letech se cena upravené vody neměnila, i když náklady se stále
zvyšují.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje Plán financování vodovodů a kanalizací na roky
2014-2018 s tím, že bude každoročně ukládat finanční prostředky ve výši 40 000,- Kč ze
svých zdrojů na obnovu vodovodu a kanalizací.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
7. Projekt „Bezpečně cestou do školy.“
Obec podala žádost o dotaci pod MAS krnovska o.p.s. s názvem“Bezpečně cestou do školy“,
jejímž předmětem je vybudování přechodu pro chodce u školní jídelny. Žádost byla úspěšná.
Realizace proběhne v roce 2014.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přijetí dotace rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu
rozvoje venkova ČR na projekt Bezpečně cestou do školy v maximální výši 150 300,- Kč a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
8. Osoblažská úzkorozchodná o.p.s.
V současné době existuje společnost Slezské zemské dráhy, o.p.s, jejímiž členy jsou obce
Bohušov, Slezské Rudoltice, firma OLPAS, občanské sdružení Obzor. Tato o.p.s. zaštiťuje
provoz parního vlaku. Aby se turistický ruch posunul dále, proběhla schůzka všech starostů
obcí, v jejímž katastru se nacházejí nádraží na úzkorozchodné dráze Třemešná - Osoblaha,
spolu s ředitelem Slezských zemských drah o.p.s. Jejím výsledkem je návrh na zřízení
Osoblažské úzkorozchodné dráhy o.p.s., ve které budou tyto obce zastoupeny prostřednictvím
starostů ve správní radě. Cílem nové o.p.s. bude snaha zachovat provoz Osoblažky spolu
s převzetím nádražních budov pod správu těchto obcí.

Některé nádražní budovy jsou opuštěné, v žalostném stavu.
Vize Moravskoslezského kraje do budoucna je taková, že se úzkorozchodná trať zruší úplně
nebo se ponechá jen provoz v letních měsících.
Starosta – zastupitelé obdrželi návrh Zakládací listiny nové o.p.s. s názvem Osoblažská
úzkorozchodná dráha o.p.s.
Kománek – jak bude nově vzniklá o.p.s. financována, kde vezme finanční prostředky na
obnovu zchátralých budov?
Starosta – na opravu a údržbu opuštěných nádraží by se obecně prospěšná společnost snažila
získat dotace
Galda – o provozování opuštěných náraží se uvažovalo již v dřívějších letech
- zdržím se hlasování
- nevím, zda pára na sebe vydělá
Starosta – pára na sebe vydělá. Každoročně se zvyšuje počet návštěvníků. Výroční zprávy
jsou dostupné každému. Předmětem založení nové o.p.s. je vznik protistrany pro
jednání s krajem, SŽDC a ČD o majetku kolem osoblažky
Janošec – pokud to dobře chápu, jedná se o vyřešení majetku ČD a SŽDC, aby se dal převést
za obce, které by s ním hospodařily.
17,47 hod. přišel Radek Sova
Kománek – mám obavu, že nás provoz bude stát nemalé finanční obce prostředky
Starosta – vstupní poplatek do nově vzniklé o.p.s. by byl 10 000 Kč. Ostatní prostředky jsou
otázkou dotací (podanou společnou žádostí na celkovou opravu všech budov), provoz
nádraží pak bude záležitostí každé obce
Salvet – a jaká je možnost vystoupení z o.p.s.? Můžeme přece počkat, jak se vše vyvrbí a pak
vstoupit do o.p.s. Teď je vše neurčité. Vždyť nevíme, jaké budovy by byly předmětem
jednání v případě Třemešné
Ondruszová – byla bych pro, aby se zkulturnily tyto budovy a byl by na ně pěkný pohled
Starosta – pokud bude Třemešná vždy stát stranou tohoto dění, pak se nikdy nepodaří ucelit
postup všech obcí. Třemešná je počáteční stanicí a patří k osoblažské úzkorozchodce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje Zakládací listinu obecně prospěšné společnosti
Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s a pověřuje starostku obce/starostu obce k podpisu této
smlouvy
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 3 (Kománek, Galda, Salvet)
Usnesení nebylo schváleno.

9. Prodej pozemků
Starosta - 27. zasedání zastupitelstva obce schválilo záměr pro prodej pozemku par. č. 318/2
trvalý trávní porost o výměře 87 m2. O tento pozemek požádala paní Kociánová Hana.
Vajdík – je zde provedeno zaměření pozemku? Vždyť přece sousedící objekt bude mít
nového majitele
Starosta – zaměření pozemku není třeba, neboť se prodává celý pozemek. Bude provedeno
vytýčení hranic pozemku, neboť v žádosti o koupi bylo uvedeno z důvodu vybudování
nového plotu

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku par. č.318/2 trvalý travní porost o výměře 87 m2 za prodejní
cenu 7,- Kč/m2 a kolek 1 000,- Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (Kocián)

Usnesení bylo schváleno.
Záměr pro prodej pozemku
Je podána žádost o odkoupení pozemku parc. č. 522/5 zahrada o výměře 151 m2 v k. ú.
Třemešná.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro prodej pozemku parc. č. 522/5 zahrada o výměře 151 m2 v k. ú.
Třemešná.
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
10. Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko a Mikroregionu Osoblažsko 2014
Rozpočet byl zveřejněn na vývěsní desce obce.
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu a rozpočtový výhled mikroregionu Krnovsko na rok 2014
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu a rozpočtový výhled mikroregionu Osoblažsko na rok
2014
11. Rozpočtové provizorium na období do schválení rozpočtu na rok 2014
Podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění je stanoveno, že nebude-li rozpočet
schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření v době do schválení rozpočtu
pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla tohoto provizoria stanoví zastupitelstvo obce.
Výdaje do schválení rozpočtu pro rok 2014 budou uskutečňovány ve výši 1/12 běžného
ročního rozpočtu roku 2013.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje, že obec se bude řídit pravidly rozpočtového
provizoria do doby schválení rozpočtu na rok 2014. Výdaje do schválení rozpočtu pro rok
2014 budou uskutečňovány ve výši 1/12 běžného ročního rozpočtu roku 2013.
Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

12. Obecně závazná vyhláška o odpadech na rok 2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 , kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2012 ze dne 23. 11.
2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Skutečné náklady obce Třemešná:
- náklady na netříděný komunální odpad
518 412,-- Kč
- náklady na tříděný komunální odpad (plast, sklo)
83 263,-- Kč
-náklady na nebezpečný odpad
57 241,-- Kč
-----------------658 916,-- Kč
Platba za tříděný odpad od firmy EKO KOM
- 20 279,-- Kč
-----------------Náklady obce
638 637,-- Kč
Náklady na netříděný komunální odpad
Výpočet poplatku 518 412 Kč : 1000 poplatníků = 518,41 Kč na poplatníka.
Náklady na tříděný komunální odpad (plasty, sklo, nebezp. odpad a velkou. odpad)
Výpočet 83263 + 57241 =140504 – 20 279 Eko Kom = 120225 : 1000 = 120,22 Kč na
poplatníka
Celkové náklady na poplatníka za rok 2012 činily 518,41 + 120,22 = 638,63 Kč na
poplatníka
Návrh sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 je tvořena této vyhlášky činí 600,Kč je tvořena
a) z částky 100,- Kč za osobu a kalendářní rok (je určena na odvoz velkoobjemového,
nebezpečného odpadu a tříděného odpadu)
b) z částky 500,- Kč za osobu a rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů
obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Komínek – navrhuji ponechat stejnou výši poplatku 500,- Kč.
Starosta – daří se nám snižovat náklady na tříděný odpad (sklo, plast), nedaří se snižovat
náklady na komunální odpad
Salvet – je nutné motivovat občany, aby třídili odpad
Návrh na usnesení:
ZO Třemešná schvaluje obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální
odpadu. Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2014.
Návrh sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 je tvořena této vyhlášky činí 500,Kč je tvořena
a) z částky 50,- Kč za osobu a kalendářní rok (je určena na odvoz velkoobjemového,
nebezpečného odpadu a tříděného odpadu)
b) z částky 450,- Kč za osobu a rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů
obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

13. Příspěvek na žáka na rok ZUŠ Město Albrechticece 2013
Starosta – již na minulém zasedání jsme přijali usnesení o poskytnutí příspěvku na žáka
z Třemešné pro ZUŠ Město Albrechtice v roce 2013. Usnesení bude o tom, že se
platba provede za rok 2013. Příspěvek na 2014 bude řešen po schválení rozpočtu na
rok 2014.
Kománek – nesouhlasím s příspěvkem
Návrh na usnesení:
ZO Třemešná schvaluje použití finančních prostředků obce na příspěvek roku 2013 ve výši
100 Kč na žáka obce Třemešná na školní rok 2013 pro ZUŠ M. Alce.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Kománek)

Usnesení bylo schváleno.
13. Informace starosty
Invertarizace
Určuji v následujícím složení
1. Hlavní inventarizační komise:

předseda - R. Kocián
Členové – A. Kyšková, Z Golíková
2. Dílčí inv. komise pro OÚ:
předseda – Kománek
Členové – Zahradník, Salvet
3. Dílčí inv. komise pro kulturní dům + požární zbrojnice:
předseda - Sova
členové – Galda, Chlebek
Starosta – při schvalování pronájmu rybníku Damašek došlo k pochybení – pronájem nebyl
řádně vyvěšen na úřední desce. Navrhuji zrušit původní usnesení č. 142/23/2013 a
schválit nové usnesení se stejným zněním.
Znění původního usnesení 142/23/2013 – schvaluje
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje Smlouvu o pronájmu rybníka Damašek ze dne
(parcel č. 2834 a par. č. 2836 v k. ú. Třemešná - vodní plocha o skutečné rozloze 0,812 ha) s
Českým rybářským svazem, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě,
Jahnova ul.č.14.PSČ 709 00 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná ruší usnesení č. 142/23/2013 týkající se pronájmu rybníka
Damašek ze dne 24. 6. 2013
Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje Smlouvu o pronájmu rybníka Damašek ze dne 28.
11. 2013 (parcel č. 2834 a par. č. 2836 v k. ú. Třemešná - vodní plocha o skutečné rozloze
0,812 ha) s Českým rybářským svazem, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem
v Ostravě, Jahnova ul. č. 14, PSČ 709 00 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta – finišuje zateplení ZŠ, kolem šaten žáků a kotelny je špatná izolace, bylo
nutné provést výkop do hloubky 2,5 m
- při opravě střechy zateklo do tělocvičny, byla poničena výmalba, parkety. Jedná se
s pojišťovnou o úhradě škody.
- již na začátku roku zastupitelé projednávali opravu parket v tělocvičně. Aktuální
ocenění opravy výmalby, obložení a pokládka nových parket je kalkulováno na 1 mil.
Kč bez DPH
Sova – ví se, jaké je podloží pod parketami, aby náklady ještě nevzrostly?
Vajdík – kolik činí dosavadní vícepráce na škole?
Starosta – zatím nejsou přesně vyčísleny, rozporuji některé částky. Vícepráce byly
evidovány u atiky, soklu, nerovnosti fasády, střechy. Zatím by se měly pohybovat
kolem 300 000,- Kč
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje uvolnění finančních prostředků obce na opravu
tělocvičny ZŠ ve výši 500 000,- Kč
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Starosta - na posledním zasedání nedošlo ke shodě umístění semaforů. K řešení situace mi
bylo doporučeno centrum dopravního výzkumu Brno. Nebyl problém s umístěním
semaforu směrem od hřbitova. Doporučoval bych zatím nainstalovat tento semafor
a druhý semafor od Města Albrechtic by byl instalován až po posouzení dopravního
výzkumu.
Sova – navrhuji domluvit se, pokud existuje určitá nabídka. Přikláním se k tomu, aby semafor
byl umístěn výše ke kostelu, protože v navrhovaném místě není vidět při přijíždění
z vrchu.
Starosta – viditelnost je stejná, jako při příjezdu od hřbitova. Změřená viditelnost 120 m.
Cílem semaforu je zpomalit auta při vjezdu do křižovatky v polovině klesání a tím
řešit jedinou frekventovanou křižovatku v obci. A ne na začátku klesání.
Sova – no, ale přesto se přikláním jako ostatní k posunutí někde výše k faře
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje uvolnění finančních prostředků na instalaci
zpomalovacích semaforů v počtu 2 ks v celkové výši do 425 000,- Kč.
Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta – v souvislosti s nízkoprahovým zařízením je nutno schválit Smlouvu o výpůjčce
klubovny hasičské zbrojnice pro Slezskou diakonii k provozování Nízkoprahového
klubu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce se Slezskou diakonií, Na Nivách 7,737 01 Český Těšín,
jejímž předmětem je pronájem místnosti klubovny hasičské zbrojnice za účelem provozování
služby Nízkoprahového klubu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Starosta – mikroregion Osoblažsko podal společnou žádost na dotaci, jejímž předmětem je
výměna světelných zdrojů VO. Výše dotace plus vlastní podíl vystačí na výměnu
zdrojů celé větve Damašek (cca 25 ks).
Galda – o jaký typ svítidla se jedná? O úsporné LED?
Starosta – jedná se o sodíková Dinga. Technologie LED je dražší a úspory nejsou v porovnání
se sodíkem nové generace o mnoho vyšší.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Partnerskou smlouvu týkající se projektu Veřejná osvětlení v obcích
Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
13. Diskuze
Vajdík - do kdy jsou zaměstnanci VPP? Mělo by se toho ještě využít a vyspravit propadlý
chodník na křižovatce u mostu

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Ověřovatelé: ……………………
……………………

