Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 18. 12. 2014
Přítomní: dle prezenční listiny
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas.
Starosta určil:
Ověřovatelé zápisu: Jiří Kománek, Kamil Ondrašík
Zapisovatelem: paní Alena Kyšková
Návrh na návrhovou komisi:
předseda – Zbyšek Pecháček
členové – Pavel Baron, Věra Mertová
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda – Zbyšek Pecháček
členové – Turek Roman, Věra Mertová.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 29/3/2014 bylo schváleno.
Starosta- při kontrole zápisu z minulého zasedání, byly k zápisu vzneseny připomínky, a
zápis byl dle připomínek upraven
Navržený program:
1. Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3. Vnitřní rozpočtová opatření
4. Rozpočtové provizorium na rok 2015
5. Projekty na rok 2015
6. Plán činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2015
7. Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko a Mikroregionu - Sdružení obcí Osoblažska na
rok 2015
8. Informace starosty
9. Diskuse
10. Závěr
Návrh na doplnění programu nebyl podán.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje navržený program 3. zasedání zastupitelstva obce.
Pro: 9
Usnesení č. 30/3/2014 bylo schváleno.

Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Vnitřní rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření přednesl místostarosta R. Zahradník
RO č. 33/2014 - mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o dotaci na
přechod Bezpečně cestou do školy 170 150,- Kč + přeplatky za elektrickou energii
RO č. 34/2014 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se přesun mezi
položkami – posílení položky oprava školní jídelny o 326 000,- Kč
RO č. 35/2014 - mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o dotaci na
hospodaření v lesích ve výši 35 100,- Kč
RO č. 36/2014 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se přesun mezi
položkami posílení DPH v příjmové části o 375 000,- Kč
RO č. 37/2014 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se přesun mezi
položkami ve výši 2 371,- Kč
Mertová – způsob schvalování rozpočtových opatření se přebírá z minulého volebního
období? Rozpočtová opatření by mělo schvalovat zastupitelstvo.
Starosta – ano, na způsob schvalování RO je přijato usnesení předchozího zastupitelstva, ato
je platné. Poté objasnil tvorbu vnitřních rozpočtových opatření současného stavu.
Mertová – požadují lepší rozpracování rozpočtových opatření, takto přednesená jsou mi
nesrozumitelná. Požaduji zasílání RO předem např. na email.
Zastupitelstvo obce Třemešná bere na vědomí vnitřní rozpočtová opatření.
4. Rozpočtové provizorium 2015
Starosta- rozpočet obce na rok 2015 se bude schvalovat až na přelomu února/března
• 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 2015 budou uskutečňovány ve výši 1/12
běžného ročního rozpočtu roku 2014.
Návrh na usnesení:
• Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje, že výdaje do schválení rozpočtu pro rok
2015 budou uskutečňovány ve výši 1/12 běžného ročního rozpočtu roku 2014.

Pro: 9 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 31/3/2014 bylo schváleno.

5. Projekty na rok 2015
Starosta – presentoval tabulku, ve které byly uvedeny projekty vytipované v roce 2011 na
období do roku 2014. Současně u projektů byla uvedená předpokládaná částka. Z
minulého volebního období jsou rozpracovány tyto projekty v předpokládané výši:
Cyklostezka Třemešná – Město Albrechtice
1 000 000 Kč
Rekonstrukce vodojemu, vodoměrná šachtice
1 000 000 Kč

Salvet – mám informaci, že do konce ledna je možné požádat o dotaci na cyklostezky, tam
kde jsou zpracované projekty. Bylo by dobré zkusit tuto dotační výzvu.
Starosta – v další části zasedání presentoval 3 cílové slupiny, na které se obec
v nadcházejícím období 2014-2018 může zaměřit. Jsou jimy senioři, mladé rodiny a
sociálně slabí.
- obec se může zaměřit na mladou generaci, např. rozjezdovým bydlením nebo
zasíťováním stavebních pozemků, které by obec přišlo na cca 2 500 000 Kč
a dále na starší generaci jako je dům pro seniory, rozvoz obědů, spolufinancování
sociálního pracovníka. Další oblastí, na kterou by se měla obec zaměřit, jsou
sociálně slabí a matky samoživitelky.
Mertová – jsou na tyto projekty nějaké dotace?
Starosta – na rozjezdové byty pro mladé jsou datace 500 – 550 tis. Kč, na byty pro seniory
jsou dotace 600 – 650 tis. Kč. Na sociální služby se žádají dotace u krajského řadu,
ale tyto většinou nepokryjí celou činnost a sociální služby, žádají příspěvky i od
obcí. Do některých sociálně slabých rodin docházejí sociální pracovníci.
Starosta - zastupitelé obdrželi základní informace týkající se projektů 2015. Jednalo by se o
tyto nové projekty s předpokládanou výši nákladů:
- chodník kolem I/57
6 000 000,- Kč
- Stavební úpravy 1. patra KD (vybudování galerie,
informačního centra, zázemí pro ZUŠ)
2 500 000,- Kč
- dokončení vnitřních úprav budovy ŠJ
(přemístění knihovny a mateřské školy)
2 000 000,- Kč
- stavební úpravy vnitřních prostor OÚ
750 000,- Kč
- oprava vodojemu a zbudování měrné šachtice
1 000 000,- Kč
Pecháček – o přemístění MŠ a využití budovy staré školy se bavíme již dlouho
Salvet – zajímá mě, co bude pak s budovou MŠ pro přemístění dětí do ZŠ
Pecháček- od začátku říkáme, že budova bývalé školky by zůstala v majetku obce
Salvet – navrhuji galerii ZUŠ dát do budovy ZŠ
- budou moci zrekonstruované 1. patro KD využívat i spolky?
- stavební úpravy KD bych podmínil získáním dotací a 2,5 mil. Kč bych použil
na opravu komunikací. Bez dotace bych to realizoval
- bude se za galerií vybírat vstupné?
Starosta – úpravy KD mají docílit celkovou změnu užívání budovy a její větší využití. Galerie
není jen ZUŠ, ale řada lidí osoblažska tvoří nějaké věci doma. Je potřeba tuto zručnost
předvést a presentovat ji před návštěvníky osoblažska, jehož jsme vstupní branou.
Zastupitelstvo obce Třemešná bere na vědomí rámcový plán s přiřazením hlavním investičním
záměrům definice priorit
6. Plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2015
Pecháček – předseda KV – kontrolní výbor žádný plán nepřipravoval. Počká na pověření
zastupitelstva.
Mertová – předseda FV – finanční výbor sestavil tento plán:
- leden – kontrola hospodaření složek s poskytnutým příspěvkem obce
- duben – kontrola hospodaření obce, kontrola pokladny
- září – kontrola hospodaření ZŠ a MŠ
- listopad – kontrola hospodaření obce, kontrola pokladny

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje FV provedením kontrol dle předběžného plánu činnosti na rok
2015.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/3/2014 bylo schváleno

ZO ukládá KV předložit rámcový plán kontrol 2015.

7. Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko a Sdružení obcí Osoblažska na 2015
Rozpočty Mikroregionu Krnovsko, rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko a
Mikroregion-Sdružení obcí Osoblažska, a zprávy revizních komisí MRO a MikroregionSdružení obcí Osoblažska byly zveřejněny na úřední desce.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

8. Informace starosty
Bytový dům č. 90 – zastupitelé obdrželi informaci o inzerci, týkající se prodeje bytového
domu č. 90. Dům je v současné době nabízen v inzerci za cenu 800 tis. Kč. Dům je již
několik let nepoužívaný, a protože nebyl dostatečně zabezpečen, došlo k devastaci
jeho vnitřních prostorů.
Náklady na opravu bytů by byly cca 1 000 000 Kč.
Salvet – koupě domu č.p. 90 za 800 000 Kč je moc.
- navrhuji cenu do 500 000,- Kč.
Baron – navrhuji cenu 600 000,- Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr pro koupi domu č.p. 90 za cenu 600 000 Kč.
Pro: 2 (Kocián, Baron) Proti: 5 Zdržel se: 2 (Mertová, Kománek)
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr pro koupi domu č.p. 90 za cenu 500 000 Kč.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2 (Mertová, Kománek)
Usnesení č. 33/3/2014 bylo schváleno.
Starosta informoval o provedených opravách vnitřních prostorů kulturního domu –
v kulturním domě byla v prostoru sálu na stěnách provedena instalace obložení. Současně
s obložením byly zabudované ochranné kryty na radiátory. Vzhledem k tomu, že podlaha
v sále byla po obvodu v některých místech propadlá, byly propadlé části a nesourodý materiál
nahrazeny novou dřevěnou podlahou. Pro zajištění ochrany povrchu dřevěné podlahy byl

proveden její nátěr, a pro ucelení celkové opravy podlahy provedeno přebroušení parketové
podlahy a její nalakování.

Žádost o příspěvek MS Třemešná o.s.- obec obdržela žádost o navýšení příspěvku na činnost
na rok 2014 o 4000,- Kč.
Salvet vysvětlil hospodaření MS.
Starosta – nemyslím si, že takto podaná žádost o příspěvek je správná. Sdružení mohlo vědět
dopředu, jestli na pořádné akce má finanční prostředky nebo nemá. Je potřeba dopředu
znát všechny okolnosti pořádaných akcí.
Návrh na usnesení:
• Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje mimořádný příspěvek na činnost na rok 2014
ve výši 4000,- Kč.
Pro: 6 Proti: 2 (Turek, Pecháček)

Zdržel se: 1 (Salvet)

Usnesení č. 34/3/2014 bylo schváleno.

Prodej pozemků
Pan Večeřa podal žádost na odkoupení části pozemku parcely č. 2752/4 v k.ú. Třemešná o
výměře 7m2. Část této plochy zabírá veranda jeho domu.
Návrh na usnesení:
• Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje záměr pro prodej části pozemku parc.č2752/4
o výměře 7m2 v k.ú. Třemešná
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 35/3/2014 bylo schváleno.
9. Diskuse
Salvet – co obnášela revitalizace zeleně na hřbitově za 100 000,- Kč v uplynulém období
Starosta – pokácení starých stromů, oprava zastřešení studny a přístřešku nad studnou, a
opravy smuteční síně (nové svody, fasádní nátěr).
Salvet – doplnit do přehledu částku, kolik stála rekonstrukce tělocvičny.
Kománek – proč se pokácely lípy na hřišti?
Starosta – lípy byly neodborně ořezané a začaly shora hnít. Míče zůstávaly často v koruně
stromů.
Salvet – můžou do zpravodaje přispívat i zájmové složky? Před vytisknutím zpravodaje, by
jej měli dostat zastupitelé, aby věděli, co se píše.
Starosta – do zpravodaje můžou spolky přispívat. V minulosti projevili zájem pouze hasiči
prostřednictvím pana Koudelky.
Šperlová – u našeho domu se zdržoval zatoulaný pes, který neměl známku. Měly by se dávat
známky na psy.
Kyšková – majitelé psů dostávají známky, je jen věci majitelé, zda ji psovi přiváže na obojek.
Může se stát, že pes známku ztratí.
Salvet – v Krnově jsou psi čipování. Čipování jednoho psa vyjde na 330,- Kč. Je to
nejspolehlivější identifikace psů

Ing. Rostislav Kocián
Starosta
Ověřovatel zápisu:
Jiří Kománek

…………………

Kamil Ondrašík

………………….

