Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 10. 3. 2015
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: T. Salvet
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů.
Zapisovatelka: Alena Kyšková
Ověřovatelé zápisu: Baron Pavel, Kománek Jiří
Návrhová komise: předseda – Pecháček Zbyšek
členové – Turek Roman, Mertová Věra
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 43/5/2015 bylo schváleno.
Ověřovatelé ze 4. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení – určení zapisovatele
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Třemešná za rok 2015
Návrh investičních projektů obce roku 2015
Schvalování rozpočtu obce na rok 2015
Schvalování rozpočtového výhledu na roky 2016-2019
Prodej a nákup pozemků
Informace starosty
Diskuse
Závěr
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 44/5/2015 bylo schváleno.
3. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Třemešná
Základní a Mateřská škola Třemešná v roce 2014 hospodařila s následujícím příspěvkem od
obce
ŽS a ŠJ–
1200 000,- Kč + 725 000,- Kč příspěvek na platy
MŠ Třemešná
210 000,- Kč
MŠ Liptáň
165 000,- Kč
Hospodářský výsledek je tvořen vedlejší činnosti (obědy pro cizí strávníky, nájem tělocvična)
je 44 409,43- Kč, a z nevyčerpaného příspěvku od zřizovatele ve výši 178 987,69 Kč.
Celkový hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Třemešná za rok 2014 je kladný ve výši 223 397,12
Kč. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Třemešná za rok a jeho
rozdělení.

Starosta – doporučuji, aby hospodářský výsledek ZŠ a MŠ byl rozdělen takto:
13 000, - Kč - převést do fondu odměn škola
210 397,12- Kč - převést do rezervního fondu školy
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ
Třemešná za rok 2014 ve výši 223 397,12 Kč a bere na vědomí rozdělení hospodářského
výsledku do rezervního fondu 210 397,12Kč a do fondu odměn 13 000, - Kč.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 45/5/2015 bylo chváleno.
4. Návrh investičních projektů obce roku 2015
Starosta obce představil návrh projektů, které by obce chtěla uskutečnit v roce 2015.
Hlavním cílem projektů by mělo být pokračování ve zvyšování kvality infrastruktury obce,
zlepšení kvality bydlení, modernizace stávajících budov v majetku obce.
Název projektu
Oprava povrchu místních komunikací
Oprava chodníků

Předpokládaná výše
investice
1 300 000 Kč
400 000 Kč

Oprava zemního vodojemu Damašek+vodoměrná šachta

1 300 000 Kč

Modernizace kulturního domu

2 500 000 Kč

Oprava bytového fondu

700 000 Kč

Oprava osvětlení

150 000 Kč

Cyklostezka Třemešná-Město-Alce

600 000 Kč

Územní plán obce Třemešná - dokončení

250 000 Kč

Modernizace prostorů Obecního úřadu Třemešná

750 000 Kč

Přestěhování mateřské školy - stavební úpravy

1 500 000 Kč

Vybudování sběrného místa na tříděný odpad

430 000 Kč

Realizace některých uvedených projektů závisí na úspěšnosti obce při hledání
spolufinancování z dotačních programů. Kromě výše uvedených plánovaných investic bude
sledována možnost získání dotací na pokračování v projektech snižování energetických
náročností budov v majetku obce, možnosti získání dotací v programech obnovy venkova a
dotačních programech na zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

5. Rozpočet obce na rok 2015
Informace o výsledku hospodaření za rok 2014 – účetní závěrka obce
Výnosy za rok 2014 ……….. …………… 15 691 989,44 Kč
Náklady za rok 2014 ………. …………… 15 582 852,89 Kč
Hospodářský výsledek obce za rok 2014 činil 109 136,55 Kč.
Výsledek hospodaření se zapojí do rozpočtu na rok 2015 – výsledek hospodaření minulých
účetních období.
Doplňující informací je, že Obec dále obdržela v roce 2014 celkem dotace:
- 9 063 931,27 Kč na investiční akce
- 470 112,42 Kč ostatní dotace (na lesy, hasiče, na školu)
Mertová – byla všechny peníze již profinancovány?
Starosta – ano, všechny obdržené dotační peníze byly vyčerpány.
Návrh na usnesení:
ZO účetní závěrku obce Třemešná za rok 2014.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 46/5/2015 bylo schváleno.
Rozpočet na rok 2015
Starosta - Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 23. 2. do 10. 3. 2015.
V návrhu rozpočtu na rok 2015 je plánováno s příjmem 15 310 675,- Kč a výdaji ve výši
21 686 588,- Kč. K dokrytí rozdílu je na položce investice v příjmech uvedena částka 6 375
913,- Kč, což představuje zapojení finančních prostředků z minulých let uložených na
běžném účtu.
Na základě předběžného šetření budou v případě možnosti u obce žádat společenské složky
příspěvek na svou činnost v předpokládané výši 260 000,- Kč.
Mertová – kolik je zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2014?
Starosta – zůstatek činí 15 694 103,51 Kč.
Mertová – v tomto roce se bude pokračovat s opravami místních komunikací. Který úsek se
bude opravovat? Občané si stěžují na nevyhovující stav komunikace vedoucí od p.
Suchomela k p.Skanderovi.
Starosta – při opravě místních komunikací se bude pokračovat od továrny směrem k
trafostanici. Je nutné opravit část komunikace na Damašku. Obec se musí soustředit
nejdříve na opravy povrchů nejvíce frekventovaných částí, a částí, které jsou skutečně
v havarijním stavu. Nebylo by správné, pokud by se obec soustředila na opravu
kousků komunikací vedoucí poze k nemovitostem několika občanů. Obec bude hledet
řešení v některé z levnějších variant vysprávky případných úseků.
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Třemešná předložila návrh rozpočtu na rok 2015:
Návrh na rok 2015
Skutečnost 2014
ŽS
1 100 000,- Kč + 725 000,- Kč (platy a odvody)
927 603,- Kč
ŠJ
300 000,- Kč
236 133,- Kč
210 000,- Kč
165 151,- Kč
MŠ Třemešná
MŠ Liptáň
165 000,- Kč
128 866,- Kč

Finanční prostředky na MŠ Liptáň hradí obec Liptáň, ale v našem rozpočtu se musí objevit
v příjmech i výdajích.
V roce 2015 chce ZŠ provést výměnu linolea a opravu laviček v šatnách u
Mertová – když jsem se dívala na předložený návrh rozpočtu pro ZŠ, tak jsem zjistila, že ZŠ
požaduje dosti velké finanční prostředky na vytápění, přitom zde proběhla
rekonstrukce – zateplení, aby se finanční prostředky na vytápění ušetřily.
Starosta – v návrhu rozpočtu ZŠ jsou uvedeny některé investice v spojené s nákupem
techniky, a dále byly doplněny položky oprava šaten u tělocvičny a školní kuchyně.
Školská rada návrhy podpořila, potřebujeme vysvětlit blíže, co je jejich obsahem.
Celkově se požadavek na rozpočet u školy zvětšil oproti roku 2014 o 400 000,- Kč.
Kománek (člen školské rady) – vysvětlil obsah doplnění rozpočtu ZŠ v položkách
schválených školskou radou
Starosta – obec bude investovat do přesunutí školky. Není možno tedy rozpočet školy na rok
2015 zvyšovat, ale naopak hledat zde úspory.
Kománek – upravil bych rozpočet ZŠ a MŠ
Turek – navrhuji ZŠ stanovit rozpočet ve výši roku 2014.
Pecháček – přikládám se k návrhu dát ZŠ finanční prostředky ve výši roku 2014
Starosta – potřebujeme skutečně na provozu uspořit, ale neomezit běžný provoz. Proto
navrhuji následující výši finančních prostředků ZŠ na provoz:
ZŠ
750 000,- Kč + 500 000,- Kč na mzdy pedagogických a nepedagog. pracovníků
ŠJ
300 000,- Kč
MŠ Třem.
180 000,- Kč
MŠ Liptáň
165 000,- Kč
-----------------------------------Celkem
1 895 000,- Kč, paragraf 31 návrh rozpočtu byl 2 100 000,- Kč

Starosta - od roku 2015 jsou nová pravidla pro přidělování finančních prostředků pro zájmová
sdružení. Zastupitelé schválí celkovým objem finančních prostředků určených na
činnost zájmových sdružení. Tato částka bude zveřejněna na úřední desce, a na
základě žádosti zájmových sdružení budou finanční prostředky rozděleny. Žádosti o
účelový finanční příspěvek budou přijímány do 15.5.2015 na podatelně Obecního
úřadu Třemešná
Kománek – upozornil, že SDH ze svého rozpočtu hradí náklady na správu budovy PZ ve výši
cca 35 tis. Kč ročně.
Starosta – od příštího roku by mělo účetnictví SDH být vedeno pouze na obci, a ne
samostatně. Tento problém by se tím měl odstranit. Při rozdělování příspěvků se musí
vytvořit pravidla, která budou zohledňovat počet členů sdružení, strukturu členů, a
další kritéria v návaznosti na žádaný příspěvek.
Pecháček – ať zájmové složky předloží seznam členské základny.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočet obce Třemešná na rok 2015. Na základě návrhu rozpočtu bude
vypracován podrobný rozpočet rozepsán dle rozpočtové skladby v podrobném členění a to
v příjmové části ve výši 15 310 675 Kč. Kč, financování 6 375 913,- Kč a ve výdajové části
21 686 588 Kč. Kč. Rozpočet je schodkový.

Závazné ukazatele – paragraf 3113:
ZŠ, ŠJ
1 550 000,- Kč, z toho 1 050 000,-Kč provoz ZŠ a ŠJ
500 000,-Kč mzda pedagog i nepedagog.
pracovníků a odvody
MŠ Třemešná
MŠ Liptaň
Paragraf 33
Paragraf 34
Paragraf 63
Paragraf 64

180 000,- Kč
165 000,- Kč
návrh rozpočtu 612 850 Kč
návrh rozpočtu 136 000 Kč
návrh rozpočtu 245 000 Kč
návrh rozpočtu 17 988 Kč

Pro: 8
Usnesení č. 47/5/2015 bylo schváleno.

schváleno 768 850,-- Kč (příspěvky)
schváleno 185 000,-- Kč (příspěvky)
schváleno 235 338,40 Kč
schváleno 27 649,60 Kč (volby)
Proti: 0

Zdrželi se: 0

6. Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled je zpracován na léta 2016 – 2019. Rozpočtový výhled se zpracovává na
období čtyř let. Tento rozpočtový výhled slouží k tomu, aby bylo zřejmé, zda má obec zdravé
hospodaření a je schopna dostat svým závazkům při splacení dluhů, úvěrů a půjček. Obec
Třemešná nemá žádné půjčky a úvěry. Předložený rozpočtový výhled deklaruje schopnost
obce v plánovaném období řádně hospodařit s financemi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016-2019.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 48/5/2015 bylo schváleno.
7. Nákup a prodej pozemků
Obec vede jednání s majitelem kapličky v Rudíkovech panem Krasem o odprodeji této
nemovitosti obcí. Kaplička je v současné době ve špatném stavu, a majitel nemá finanční
prostředky na její opravu. Kaplička není kulturní památkou, ale její zboření by nebylo
správným řešením. Na základě předběžných jednání byla dohodnuta cena ve výši 13 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje kupní smlouvu o odkoupení nemovitosti bez č.p.
stojící na parc. st. 73 v k.ú. Rudíkovy za cenu 13 000,- Kč a pověřuje starostu obce
k podepsání smlouvy. Náklady spojené s převodem ponese obec.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 49/5/2015 bylo schváleno.
8. Informace starosty.
Starosta obce informoval zastupitele o následujících skutečnostech.
• Obec nechala připravit dokumentaci a zpracovat podklady k zajištění a opravě budovy
školních pozemků za účelem jejího dalšího využití. V současné době je otevřen

dotační program na žádosti týkající se dočerpání finančních prostředků MŽP na
snižování emisní zátěže spojené se zateplováním budov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje podání žádosti na MŽP v rámci projektu
Komunitního centra pod OPŽP.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 50/5/2015 bylo schváleno.
• Správce vodního toku LČR dokončují projekt oprava potočních zdí MUŠLOV III.
Součástí oprav je narovnání majetkových poměrů na prováděných potočních březích.
Správce vodního toku uzavírá smlouvy s majiteli těch pozemků, kde potoční zeď leží
v pozemku jiného majitele než LČR tak, aby zde mohl provést stavbu (oprava potoční
zdi)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje smlouvu s LČR, jejímž předmětem jsou pozemky
v majetku obce, na kterých se nachází potoční opěrná zeď a pověřuje starostu podepsáním
smlouvy.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 51/5/2015 bylo schváleno.
• Obec Třemešná se domluvila s SŽDC na tom, že obec provede parkové a udržovací
úpravy v prostoru železničního nádraží Třemešná. Cílem těchto úprav je zkulturnění
prostředí, a vytvoření klidové zóny pro návštěvníky parní úzkorozchodné trati.
• Ředitelství silnic a dálnic zpracování projektovou dokumentaci s názvem Odstranění
bodových závad na silnici I/57. Součástí úprav je narovnání silnice I/57 v místech, kde
se vyskytuje velké množství nebezpečných zatáček. V naší obci se to týká části
Damašek.

12. Diskuse
Janošec – upozornil na nevhodné parkování kamionů u bývalé VIKY
Kyšková – byly rozeslány upomínky za vodu. Mezi neplatiči se objevují stále stejní občané.
Nejúčinnější k vymožení pohledávky se jeví zastavení dodávky vody.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
Ověřovatelé: Baron Pavel
Kománek Jiří

……………………
……………………

