Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 29. 1. 2015
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: Pavel Baron, Kamil Ondrašík
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas.
Starosta určil:
Ověřovatelé zápisu: Věra Mertová, Zbyšek Pecháček
Zapisovatelem: paní Alena Kyšková
Návrh na návrhovou komisi:
předseda – Jiří Kománek
členové – Rudolf Zahradník, Tomáš Salvet
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 36/4/2015 bylo schváleno.
Starosta- k zápisu z 3. zasedání zastupitelstva nebyly vzneseny připomínky
Navržený program:
1. Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3. Vnitřní rozpočtová opatření
4. Smlouva o aktualizaci digitálního povodňového plánu
5. Smlouva o koupi nemovitostí ve vlastnictví ČD a.s. obcí Třemešná
6. Projekt modernizace kulturního domu Třemešná
7. Informace starosty
8. Diskuze
9. Závěr
Návrh na doplnění programu podala paní Mertová.
Program byl doplněn o bod - Zpráva kontrolního výboru a zpráva finančního výboru.
Upravený program zasedání:
1. Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3. Vnitřní rozpočtová opatření
4. Zpráva kontrolního a finančního výboru
5. Smlouva o aktualizaci digitálního povodňového plánu
6. Smlouva o koupi nemovitostí ve vlastnictví ČD a.s. obcí Třemešná
7. Projekt modernizace kulturního domu Třemešná
8. Informace starosty
9. Diskuze
10. Závěr

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje navržený program 4. zasedání zastupitelstva obce.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 37/4/2015 bylo schváleno.

3. Vnitřní rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření přednesl místostarosta R. Zahradník
RO č. 38/2014 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se přesun mezi
položkami – posílení neinvestiční transfery.
RO č. 39/2014 - mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o dotaci z úřadu
práce ve výši 106 131,- Kč
RO č. 40/2014 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se přesun mezi
položkami posílení bytového hospodářství - materiál.
Zastupitelstvo obce Třemešná bere na vědomí vnitřní rozpočtová opatření.
4. Zpráva kontrolního výboru a finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru – přednesl p. Pecháček
Na minulém zasedání dostal kontrolní výbor za úkol zpracovat plán činnosti na rok 2015.
Kontrolní výbor v roce 2015 provede 6 kontrol a bude se zabývat kontrolou obecně
závazných vyhlášek, kontrolou hospodaření v obecních lesích, kontrolou veřejnoprávních
smluv, kontrolou zadávání veřejných zakázek, kontrolou provedení inventarizace, kontrolou
pracovníků VPP. Další kontroly budou provedeny na základě požadavků zastupitelstva.
Zpráva finančního výboru – přednesla p. Mertová
Finanční výbor v lednu provedl kontrolu dotací poskytnutých Mysliveckému sdružení
Třemešná o. s., SDH I, SDH II, SRPDŠ, TJ a SRPDŠ. Poskytnuté finanční prostředky byly u
složek použity hospodárně a k účelu činnosti.
5. Smlouva o aktualizaci digitálního povodňového plánu
Obec má zpracovaný Povodňový plán obce i v digitální podobě. Vzhledem ke skutečnosti, že
na povodňový plán byla poskytnuta dotace, je povinné dle podmínek dotačního titulu, ke
kterým jsme se zavázali, dodržovat udržitelnost a aktuálnost projektu – povodňového plánu.
Současně je ze zákona nutné provádět minimálně 1x ročně aktualizace povodňového plánu
dle aktuálně platné legislativy. Zpracovatel našeho povodňového plánu nabízí aktualizaci DPP
dle rozdílného rozsahu za poplatek.
Navrhuji, aby se zpracovatelem DPP byla uzavřena smlouva o aktualizaci v základním
rozsahu odpovídajícím velikosti naší obce, tj. základním a to za cenu 11 000,- Kč + DPH.
Turek – k čemu slouží povodňový plán a musí ho mít zpracován každá obec?
Starosta – je to návod, jak postupovat v případě povodní. Možné ohrožení objektů.
Spolupráce se složkami záchranného systému – policie, hasiči apod.
Mertová – přihlásily se i jiné firmy?

Starosta – ozvala se jen firma, která nám zpracovávala původní povodňový plán.
Návrh na usnesení:
- Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje, uzavření smlouvy na aktualizaci Digitálního
povodňového plánu obce Třemešná s firmou Envipartner s.r.o., Vídeňská 55, PSČ 639
00 Brno – Štýřice, a pověřuje starostu k podepsání smlouvy.
Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 38/4/2015 bylo schváleno.
6. Smlouva o koupi nemovitostí ve vlastnictví ČD a.s. obcí Třemešná
Zastupitelstvo obce Třemešná schválilo záměr koupi nemovitostí v majetku ČD (usnesení č.
263/33/2014 ) Jedná se dřevěný sklad na nádraží včetně pozemku pod ním za cenu 36000 Kč.
Cílem koupi je vytvořit zázemí pro návštěvníky páry v letním období. (naše nádraží nemá
v provozu čekárnu. Při nepříznivém počasí se návštěvníci nemají kde schovat).
Správní rada ČD schválila v prosinci odprodej nemovitosti, a dala našemu požadavku
zelenou.
Starosta - navrhuji, aby byla uzavřena smlouva koupi nemovitosti
Návrh na usnesení:
- Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje, uzavření Kupní smlouvy č- 8XPF00260914
s firmou ČD a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 a pověřuje starostu k
podepsání smlouvy.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 39/4/2015 bylo schváleno.
Prodej pozemků
Zastupitelstvo obce schválilo záměr pro prodej části pozemku parcely č. 2752/4 v k. ú.
Třemešná o výměře 7m2. Část této plochy zabírá veranda domu.
Návrh na usnesení:
- Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2752/4 o
výměře 7 m2 v k. ú. Třemešná ostatní plocha, ostatní komunikace za cenu 25 Kč/m2 +
náklady spojené vyhotovením smlouvy panu Karlu Františku Večeřovi, bytem
Třemešná 231.
Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.40/4/2015 bylo schváleno.

Starosta - na obec se obrátili s žádostí o odkoupení obecního pozemku také pan Filip Pašas a
pan Jiří Odvrša st.
Pan Filip Pašas žádá o část pozemku za fotbalovým hřištěm. Situace se bude řešit
prohlídkou na místě s vyjasněním požadavku.

Pan Jiří Odvrša st. žádá o část pozemku před svým domem pro zajištění soukromí.
Pozemek je součástí komunikace. Doporučuji pozemek neprodávat, pouze část
pozemku oddělit nějakou dočasnou překážkou, aby bylo zachováno určité soukromí
majitelé domu.
7. Projekt modernizace kulturního domu Třemešná
Starosta - je zpracována projektová dokumentace s názvem Modernizace kulturního domu
Třemešná, a bylo vydáno stavební povolení na realizaci úprav prostorů původní VIKY
a podkroví v KD. Tento projekt rozšiřuje možností používání prostorů budovy KD.
V prostorách původní VIKY vznikne společenské centrum např. pro poskytování
informací turistům osoblažska, a v půdním prostoru možnosti drobných výstav a
zázemí odděleného pracoviště ZUŠ Město Albrechtice. Obec hledá možnosti nalezení
spolufinancování této přestavby ve formě dotací. Je však potřeba začít co nejdříve, aby
se prostory mohly používat již před následující letní turistickou sezonou.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje zahájení projektu s názvem Modernizace kulturního
domu Třemešná.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 41/4/2015 bylo schváleno.
8. Informace starosty
 SŽDC bude opravovat železniční most úzkorozchodné trati v obci. Oprava bude
probíhat pravděpodobně v září-říjnu 2015.
 Probíhá jednání se správce vodního toku Mušlov Lesy ČR o pokračování oprav
potočních zdí
 Jednotlivé společenské složky obce podávají žádosti o příspěvek na činnost na rok
2015. Termín podání je do 15. 2. 2015
 Obec upravuje prostory v části současného zázemí firmy Viktorie, aby zde vytvořila
zázemí pro separaci odpadů v obci (uskladnění objemových kontejnerů, techniky
obce, zázemí pracovníků VPP)
 očekává se vypsání tzv. rychlo obratové dotace, která musí být vyčerpána během
jednoho roku. K čerpání takové dotace musí být obec projektově připravena.
Dotace bude na zateplení veřejných budov, na sběrné dvory, na vybavení sběrných
dvorů. Mohl by se připravit projekt zateplení budovy školních pozemků a např.
vybavení sběrného dvora.
 majitel domu č. p. 90 odmítá prodat dům za cenu, kterou schválilo zastupitelstvo.
Uskuteční se dražba, do které se může obec přihlásit.
 MAS Krnovska prochází transformací. Z důvodu tzv. standardizace pro nové dotační
období 2015-2020 vypovědělo všechny smlouvy stávajícím členům MAS Krnovska,
včetně naší obce. Pokud obce chce být tzv. partnerem v novém dotačním období, je
nutno podat přihlášku a podepsat Smlouvu o partnerství. Vzhledem k tomu, že starosta
obce Třemešná je nyní předsedou mikroregionu osoblažsko a bude podepisovat
smlouvu o partnerství za Mikroregion Osoblažsko, navrhuje, aby obce při podpisu
smlouvy zastupoval místostarosta obce.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje Smlouvu o partnerství s MAS krnovska a pověřuje
místostarostu obce k podpisu smlouvy.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 42/4/2014 bylo schváleno.
9. Diskuse
Mertová – bude se stěhovat MŠ do budovy ZŠ?
Starosta – ano, připraví se všechny kroky k ucelení koncepce školství v obci. Zastupitelé se
sejdou k pracovní schůzce nad tímto tématem

Ing. Rostislav Kocián
Starosta

Ověřovatel zápisu:
Věra Mertová

…………………

Zbyšek Pecháček

………………….

