Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 24. 2. 2016
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, Z. Pecháček, V. Mertová, T. Salvet, J. Kománek,
K. Ondrašík, R. Turek
Omluveni: P. Baron
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas.
Zapisovatel: Rudolf Zahradník
Ověřovatelé zápisu: Jiří Kománek, Zbyšek Pecháček
Návrhová komise: předseda – Roman Turek
Člen – Kamil Ondrašík
Člen – Tomáš Salvet
Hlasování: pro: 8

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 106 /12/2016 bylo schváleno.
Ověřovatelé z 11. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Účetní závěrka hospodaření obce Třemešná za rok 2015
Příspěvek na činnost spolků z rozpočtu obce Třemešná v roce 2016
Rozpočet obce Třemešná na rok 2016
Rozpočtový výhled 2017-2020
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Návrh na doplnění programu
Starosta – na základě aktuálních informací z tohoto týdne navrhuji doplnit program zasedání
o bod „Nákup a prodej pozemků“, bod „Sběrný dvůr Třemešná“ a bod „Pronájem
nebytových prostorů obce“

Doplněný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Účetní závěrka hospodaření obce Třemešná za rok 2015
Příspěvek na činnost spolků z rozpočtu obce Třemešná v roce 2016
Rozpočet obce Třemešná na rok 2016
Rozpočtový výhled 2017-2020
Nákup a prodej pozemků
Sběrný dvůr Třemešná
Pronájem nebytových prostorů obce
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje navržený program 12. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 107 /12/2016 bylo schváleno.

3. Účetní závěrka hospodaření obce za rok 2015
Informace o výsledku hospodaření za rok 2015 – účetní závěrka obce
Výnosy za rok 2015 ……….. …………… 15 381 949,48 Kč
Náklady za rok 2015 ………. …………… 12 598 998,93 Kč
Hospodářský výsledek obce za rok 2015 činil 2 782 948,15 Kč.
Výsledek hospodaření se zapojí do rozpočtu na rok 2016 – výsledek hospodaření minulých
účetních období.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Třemešná za rok 2015.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 108/12/2016 bylo schváleno.

4. Příspěvek na činnost spolků z rozpočtu obce na rok 2016
Spolky a sdružení si formou žádosti požádaly o příspěvky na činnost z rozpočtu obce
v následující výši

SDH Třemešná
SDH Třemešná – zásahová jednotka
TJ Sokol Třemešná
SRPDŠ
Myslivecké sdružení Třemešná

Požadavek spolku:
85 500,- Kč
55 600,- Kč
235 000,- Kč
20 000,- Kč
15 000,- Kč

Návrh zastupitelstva:
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

Salvet – navrhuji neschvalovat nyní výši jednotlivých příspěvků na činnost spolkům, ale
zabývat se příspěvky na činnost až v následujícím zastupitelstvu, abychom splnili na
nás kladené zákonné podmínky.
Starosta – pro potřebu schvalování rozpočtu musí zastupitelstvo odsouhlasit celkový max.
objem finančních prostředků z rozpočtu obce určených pro činnost spolků. Navrhuji
proto, aby se schválil celkový objem ve výši 260 000,- Kč
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje celkový objem finančních prostředků z rozpočtu obce Třemešná na rok 2016
určených jako příspěvek na činnost spolků pro individuální žádosti v celkové výši 260 000,Kč .
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 109/12/2016 bylo schváleno.

5. Rozpočet obce na rok 2016
Starosta - Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 5. 2. do 20. 2. 2016.
V návrhu rozpočtu na rok 2016 je plánováno s příjmem 15 997 948,08- Kč a výdaji ve výši
27 631 820,- Kč. K dokrytí rozdílu je na položce investice v příjmech uvedena částka 11 633
871,92- Kč, což představuje zapojení finančních prostředků z minulých let uložených na
běžném účtu. V návrhu rozpočtu se promítly všechny předběžné plánované investice
schválené zastupitelstvem na rok 2016. Realizace investic závisí na úspěšnosti podaných
žádostí o dotaci u jednotlivých projektů.
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Třemešná,
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Třemešná předložila návrh rozpočtu na rok 2016:
Návrh na rok 2016
Skutečnost 2015
840 031,- Kč
ŽS
1 150 000,- Kč + 725 000,- Kč (platy a odvody)
ŠJ
260 000,- Kč
237 648,- Kč
MŠ Třemešná
210 000,- Kč
156 750,- Kč
MŠ Liptáň
165 000,- Kč
153 684,- Kč
V roce 2016 chce ZŠ provést opravu šaten, nákup diaprojektorů, školní kuchyně.
Finanční prostředky na MŠ Liptáň hradí obec Liptáň, ale v našem rozpočtu se musí objevit
v příjmech i výdajích.
Turek – kam se budou kupovat diaprojektory?
Ředitelka ZŠ – chceme vybavit postupně celý druhý stupeň diaprojektory.
Salvet – šatny by se daly udělat z rozpočtu obce, a nemusí o ně škola žádat. Navrhuji
poskytnout příspěvek ZŠ ve výši 950 tis. Kč

Pecháček – měli bychom nejdříve určit, jak dál se školstvím v obci. Teprve pak se můžeme
zabývat náklady na provoz
Starosta – nesouhlasím s předloženou požadovanou výši finančních prostředků na jednotlivé
střediska školy. Zastupitelstvo musí do rozpočtu nadefinovat objem finančních
prostředků na školu, jako závazný ukazatel. V navrženém rozpočtu v žádosti školy
jsou dle mého rezerva, jejímž odstraněním dojde ke snížení objemu finančních
prostředků na provoz ze strany obce. Pro provoz MŠ navrhuji 180 tis,- Kč, pro ŠJ 250
tis., pro ZŠ 850 tis., pro příspěvek na platy 600 tis s pozdějším případným dokrytím
z rezervního fondu.
Kománek – navrhuji na provoz ZŠ 800 tis. Dále bych se chtěl zeptat, proč je částka v návrhu
rozpočtu u lesů ve výdajové části ve výši 460 000,- Kč. Zdá se mi příliš vysoká.
Budou se dělat oplocenky?
Starosta – položka u výdajů lesů počítá jednak se zalesněním, dále pak s pokračováním těžby
kůrovcové kalamity. Máme sice podanou žádostí příspěvek na zalesnění, ale
v rozpočtu musíme počítat s případným neúspěchem žádosti. Z lesa máme prodejem
dřeva příjem, a celkové hospodaření v lese za rok 2015 bylo presentováno na minulém
zastupitelstvu. Nastavená výši na rok 2016 vychází z údajů roku 2015. Pokud lesník
rozhodne, že oplocenky uděláme, musíme na ně mít připravené peníze v rozpočtu.
úprava vůči Návrhu rozpočtu
položka 2111 služby paragraf 3723 sběr a svoz KO
úprava návrhu 62,500
návrh rozpočtu 65,000
položka 2212 pokuty přijaté (Artmanov)
návrh rozpočtu 0,000
úprava návrhu 2,500

+2,500 tis

oddíl 34 individuální poskytnutí dotací spolkům
úprava návrhu 260,000
návrh rozpočtu 280,000
investice návrh rozpočtu 200,000 úprava návrhu 220,000

-20,000 tis
+20,000 tis

oddíl 31 školství
návrh rozpočtu ZŠ+ŠJ Třemešná 1050,000
platy + odvody návrh rozpočtu 750,000
oddíl 22 místní komunikace opravy
návrh rozpočtu 1300,000

-2,500 tis

úprava návrhu 1150,000 +100,000 tis
úprava návrhu 600,000 -150,000 tis
úprava návrhu 1350,000 tis

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočet obce Třemešná na rok 2016. Na základě návrhu rozpočtu bude
vypracován podrobný rozpočet rozepsán dle rozpočtové skladby v podrobném členění a to
v příjmové části ve výši 15 997 948,08 Kč. Kč, financování 11 633 871,92 Kč a ve výdajové
části 27 631 820 Kč. Kč. Rozpočet je schodkový.
Závazné ukazatele – paragraf 3113:
ZŠ, ŠJ
1 750 000,- Kč, z toho 1 150 000,-Kč provoz ZŠ a ŠJ
600 000,-Kč mzda pedagog i nepedagog.
pracovníků a odvody
MŠ Třemešná
180 000,- Kč
MŠ Liptaň
165 000,- Kč
Pro: 8
Usnesení č. 110/12/2016 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

6. Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled je zpracován na léta 2017 – 2020. 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 2017-2020.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 111/12/2016 bylo schváleno.

7. Nákup a prodej pozemků
Starosta – Zastupitelstvo na svém zasedání usnesením č. 63/6/2015 schválilo záměr pro prodej
pozemku parc. č. 2752/4 ost. pl., ost. kom. část výměry 200 m2 v k. ú. Třemešná.
Geometrickým plánem č. 784 b – 6/2016 byla tato část zaměřena a vznikla parcela č.
2752/39 ost. pl.,ost. kom o výměře 120 m2. Cena za tento druh pozemku je činí 25,30,- Kč

Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 2752/39 ost. pl., ost. kom. o výměře 120 m2 v k. ú.
Třemešná paní Bronislavě Ledererové za cenu 25 Kč/m2 , + daň z prodeje ve výši 4% a
náklady spojené s vyhotovením smlouvy (kolek 1 000,-Kč).

Pro:8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 112/12/2015 bylo schváleno.

8. Sběrný dvůr Třemešná
Starosta – obdrželi jsme návrh Smlouvy o dílo s firmou DESACON Zlín, který se týká
vypracování projektové dokumentace na vybudování sběrného dvora Třemešná.
Celková cena za dílo je 65 500,- Kč včetně DPH
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou DESACON Zlín s.r.o., Zádveřice 185, 763 12
Vizovice zastoupenou panem Ing. Zdeňkem Vendolským a pověřuje starostu podepsáním
smlouvy.
Pro: 8
Usnesení č. 113/12/2016 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

9. Pronájem nebytových prostorů obce
Starosta – vzhledem k tomu, že pan Daněk předložil žádost na pokračování nájmu nebytových
prostorů v budově hasičské zbrojnice, je připraven dodatek č. 2 nájemní smlouvy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Dodatek č. 2 Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů a pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 114/12/2016 bylo schváleno.

10. Informace starosty.
Starosta obce informoval zastupitele o následujících skutečnostech.
• Připravuje se oprava potočních zdí Mušlov III, a bude nutné řešit otázku vodovodních
přípojek přes potok. Jsou jimi napojeny nemovitosti od Koišů po Kociány. Jedná se o 7
přechodů přes potok, které jsou svým umístěním rizikové.
11. Diskuze
Šperlová – po přemístění školky se předpokládá, že na budově školky budou byty? Jak velké.
Starosta – je zpracována studie přestavby budovy školy. Byty by měly být velikosti 1+KK,
nebo 1+1. Celkem 5 bytů.
Ondrašík – stále přetrvávají problémy s některými reproduktory rozhlasů v Rudíkově
Kománek – stálo by za to uvažovat o dosvětlení chodníku před panem Škowroněm

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce v.r.

Ověřovatel zápisu:
Jiří Kománek

…………………

Zbyšek Pecháček

………………….

