Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 15. 12. 2015
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, Z. Pecháček, V. Mertová, T. Salvet, J. Kománek,
K. Ondrašík, P. Baron
Omluveni: R.Turek
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas.
Zapisovatel: Kamil Ondrašík
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Salvet, Věra Mertová
Návrhová komise: předseda – Jiří Kománek
Člen – Pavel Baron
Člen – Rudolf Zahradník
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 91 /10/2015 bylo schváleno.
Ověřovatelé z 9. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Navržený program:
1.
Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3.
Vnitřní rozpočtová opatření
4.
Rozpočtové provizorium na rok 2016
5.
Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2015
6.
Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko a Mikroregionu - Sdružení obcí Osoblažska
na rok 2016
7.
Prodej pozemků
8.
Stanovení inventarizačních komisí
9.
Obecně závazná vyhláška o odpadech
10.
Informace starosty
11.
Diskuse
12.
Závěr

Návrh na doplnění programu

Pecháček- navrhuji doplnit program zasedání o bod Obecně závazná vyhláška o hluku a
Stanovení termínů konání zastupitelstev v roce 2016

Doplněný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Vnitřní rozpočtová opatření
Rozpočtové provizorium na rok 2016
Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2015
Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko a Mikroregionu - Sdružení obcí Osoblažska
na rok 2016
Prodej pozemků
Stanovení inventarizačních komisí
Obecně závazná vyhláška o odpadech
Obecně závazná vyhláška o hluku
Stanovení termínů konání zastupitelstva na rok 2016
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje navržený program 10. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro: 8
Usnesení č. 92/10/2015 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

3. Vnitřní rozpočtová opatření
č. 22/2015 - změna rozpisu– nemění rozpočtu objem. Přesun mezi položkami (posílení
investice volnočasové aktivity 725 000,- Kč)
č. 23/2015 – rozpočtové opatření - mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná
se o průtokovou dotaci ZŠ ve výši 212 481,- Kč
č. 24/2015 - změna rozpisu - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se
posílení položky 2111 lesy- těžba dřeva (100 000,- Kč)
č. 25/2015 - změna rozpisu -nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se
posílení sociálního pojištění, VPP, nákup pozemků (30 000 Kč)
č. 26/2015 – změna rozpisu sazeb - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části.
Jedná se o posílení položky oprava nástroj, zdroj a účelový znak dle přípisu UP Bruntál)
(50 000,- Kč)
č. 27/2015 - změna rozpisu sazeb - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části.
Jedná se o posílení položky elektrická energie, nájem KD, převody fondům (70 000,- Kč
č. 28/2015 - rozpočtové opatření - mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná
dotaci na volnočasové centrum a posílení položek školení OU, přeplatky el. Energie- celkem
923 378,-) Kč
č. 29/2015 - změna rozpisu sazeb - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části.
Jedná se o změnu účelových znaků a přeúčtování čerpání VPP (50 000,- Kč)
č. 30/2015 - změna rozpisu sazeb - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části.
Jedná se o přesun mezi účty ČNB a účtem ČS, a posílení školení SDH (1 051 000,- Kč)
č. 31/2015 - změna rozpisu sazeb - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části.
Jedná se o posílení položky práce les (40 000,- Kč)

č. 32/2015 - změna rozpisu sazeb - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části.
Jedná se o posílení položky refundaci mzdy (5 000,- Kč)
č. 33/2015 - změna rozpisu sazeb - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části.
Jedná se o posílení cestovného (1000,- Kč)
č. 34/2015 - změna rozpisu sazeb - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části.
Jedná se o posílení SDH – školení ( 3200,- Kč)

Zastupitelstvo obce Třemešná bere na vědomí vnitřní rozpočtová opatření.

4. Rozpočtové provizorium 2016
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.
• Příjmy i výdaje do schválení rozpočtu pro rok 2016 budou uskutečňovány ve výši 1/12
běžného ročního rozpočtu roku 2015.
Návrh na usnesení:
• Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje, že příjmy i výdaje do schválení rozpočtu pro
rok 2016 budou uskutečňovány ve výši 1/12 běžného ročního rozpočtu roku 2015.

Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 93/10/2015 bylo schváleno.

5. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2015
Předsedkyně Finančního výboru paní Mertová přečetla Zprávu o činnosti za rok 2015.
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru přečetl pan Pecháček.
Návrh na usnesení:
• Zastupitelstvo obce Třemešná bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního a
Finančního výboru za rok 2015
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 94 /10/2015 bylo schváleno.

6. Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko a Sdružení obcí Osoblažska na 2016
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.

Návrh na usnesení:
• Zastupitelstvo obce Třemešná bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Krnovsko a
Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažsko
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 95/10/2015 bylo schváleno.

7. Prodej pozemků
Žádost o odkoupení pozemku parc č. 2829/4 v k.ú. Třemešná za účelem realizace stavby.
Návrh na usnesení:
• Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje záměr pro prodej pozemku parc. č. 2829/4
v k.ú. Třemešná
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 96/10/2015 bylo schváleno.

Žádost o odkoupení části pozemku parc č. 155/2 , parc.č. 155/1 a parc.č. 149 za účelem
zřízení zahrádky.
Návrh na usnesení:
• Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje záměr pro prodej části pozemku parc. č.
155/1 ,části parc.č. 155/2 a části parc. 149 o celkové souhrnné výměře 600m2.

Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 97/10/2015 bylo schváleno.

8. Stanovení inventarizačních komisí
Starosta obce připomenul zastupitelům složení inventarizačních komisí
1. Hlavní inventarizační komise: předseda - R. Kocián
Členové – A. Kyšková, Z Golíková
2. Dílčí inv. komise pro OÚ: předseda – R. Zahradník
Členové – V. Mertová, J. Kománek
3. Dílčí inv. komise pro kulturní dům: předseda – T. Salvet
Členové – K.Ondrašík, P. Baron
4. Dílčí inv. komise pro požární zbrojnici: předseda – Z. Pecháček
Členové – R. Turek, R. Zahradník

9. Obecně závazná vyhláška o odpadech na rok 2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Sazbu poplatku tvoří
a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok a
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a
kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu na osobu.
Výpočet nákladů na nadcházející rok se vypočítává z nákladů předchozího roku
Za rok 2014 jsou náklady následující
Komunální odpad 487 075,- Kč
Sklo
5 828,- Kč
Plasty (svoz PET) 25 497,- Kč
Ve sběrně jsme obdrželi za papír, železo, plast…….6 980,- Kč
Od Ekokomu jsme obdrželi……………………. .44 560,- Kč
Celkový počet poplatníků je ( 904 + 86) = 990 poplatníků
Poplatek na občana na netřízený odpad tak vychází 487 075 : 990 = 491,- Kč.
Starosta - pokud se k nákladům na netříděný odpad připočítají náklady na tříděný odpad, tak
celkové náklady vycházejí 530,- Kč. Je potřeba motivovat i nadále občany k většímu
třídění. Navrhuji zvýšit poplatek za komunální odpad na 550,- Kč na osobu, a
každému poplatníkovi, který bude mít zájem darovat sadu barevných tašek na třízený
odpad. Pořád se nedaří zvýšit procento papírového odpadu připadajícího na občana, a
pokud uvážíme, kolik letáků se měsíčně do schránek dostane, tak je to zarážející. Těch
50,- Kč ročně navíc představuje měsíční navýšení do 5,- korun na osobu
Salvet – navrhuji ponechat výši poplatku na občana ve výši 500,- Kč
.
Pozměňovací návrhy k textu vyhlášky nebyly podány.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje obecně závaznou vyhláška č. 1/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních. Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2016. Výše poplatku pro
poplatníka na rok 2016 činí 500,- Kč.
Pro: 6 Proti: 2 ( Kocián, Zahradník) Zdržel se: 0
Usnesení č. 98/10/2015 bylo schváleno.

10. Obecně závazná vyhláška o hluku
Pecháček – rád bych otevřel diskuzi nad doplnění vyhlášky o hluku. Je potřeba přesně
definovat, kterého nářadí a strojů se vytváření hluku týká. Pojem elektrické a
motorové stroje je velmi obecný. Také bych změnil časovou působnost vyhlášky.
Myslím si, že např. v zimě nebude nikdo používat sekačku, a např. když v zimě
napadne sníh, a já budu chtít použít v neděli sněhovou frézu, tak to může pro někoho
znamenat porušení vyhlášky. Nejsou také ošetřeny státní svátky. Terénní motorky a
petardy způsobují možná větší hluk.
Starosta – vyhláška o hluku má svůj význam. Způsob využití státního svátku přes týden bych
ponechal na občanech. Padle-li svátek na neděli, musí se respektovat vyhláška o
hluku. S doplněním vyhlášky o hluku souhlasím, ale platnost vyhlášky bych
neočesával. Zastupitelé nechť si připraví návrhy pro doplnění Vyhlášky o hluku, a
můžeme se k tomuto tématu vrátit.

11. Stanovení termínů konání zastupitelstev v roce 2016
Pecháček – bylo by dobré, aby termín konání zastupitelstva nebyl určován měsíc dopředu na
určité datum, ale pokud by se mělo zastupitelstvo scházet, tak vždy poslední čtvrtek v měsíci.

12. Informace starosty

Starosta informoval o vyhlášených dotačních výzvách v roce 2016 a přípravě k podání žádosti
o dotaci
Ministerstvo místního rozvoje
• Obnova sarkálních staveb - Kaplička Rudíkovy
• Zapojení dětí do komunitního života - dětské hřiště u ZŠ
• Oprava povrchu komunikací – oprava místních komunikací
Současně starosta informoval o výsledcích konzultační návštěvy na SFDI v rámci
zpracovávaného projektu Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná, a připravovaných
krocích k podání žádosti o dotaci. Vzhledem k nutnosti podání 3 samostatných žádostí o
dotaci z důvodu řešení 3 samostatných částí dokumentace navrhuje zpracování žádosti
některou z firem. Nejvýhodnější finanční podmínky nabídla firma Regionální rozvojová
agentura Východní Moravy ze Zlína

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje Smlouvu o dílo s Regionální rozvojová agentura
Východní Moravy, se sídlem: Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín pro projekt Chodníky
kolem silnice I/57 v obci Třemešná a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 8
Usnesení č. 99 /10/2015 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

Starosta dále informoval, že obec byla kontaktována vedením České pošty s projektem
Partner. Pravděpodobnost realizace projektu je 1.9.2016. Zastupitelé by do konce března měli
přijmout nějaké usnesení k návrhu České pošty a projektu Partner

9. Diskuse
Volková – jak to vypadá s možností přidělení bytu.
Starosta – byty, které jsou v současné době volné, jsou v celkové rekonstrukci. Předpokládá
se, že rekonstrukce bude ukončena v lednu.
Šperlová – a jak to obec vidí s opravou bytového domu č.90
Starosta – bytový dům č.p.90 bychom rádi opravili v roce 2016

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce v.r.

Ověřovatel zápisu:
Věra Mertová
Tomáš Salvet

…………………
………………….

