Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 24. 3. 2016
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, Z. Pecháček, V. Mertová, J. Kománek,
K. Ondrašík, R. Turek, P.Baron
Omluveni: T. Salvet, K. Ondrašík
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas.
Zapisovatel: Rudolf Zahradník
Ověřovatelé zápisu: Roman Turek, Pavel Baron
Návrhová komise: předseda – Jiří Kománek
Člen – Věra Mertová
Člen – Zbyšek Pecháček
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 115 /13/2016 bylo schváleno.
Ověřovatelé z 12. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Rozpočtová opatření
Příspěvek na činnost spolků z rozpočtu obce Třemešná v roce 2016
Požární řád obce Třemešná
Aktualizace vyhlášky č.4/2014 Ochrana před hlukem
Nákup a prodej pozemků
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Návrh na doplnění programu
Starosta – navrhuji vložit bod Smlouvy o závazku ve veřejné dopravě s firmou Arriva a
Osoblažská dopravní společnost

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

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Rozpočtová opatření
Smlouvy o závazku ve veřejné dopravě na rok 2016
Příspěvek na činnost spolků z rozpočtu obce Třemešná v roce 2016
Požární řád obce Třemešná
Aktualizace vyhlášky č.4/2014 Ochrana před hlukem
Nákup a prodej pozemků
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program 13. Zasedání zastupitelstva obce
Hlasování: pro: 7 proti: 0

zdržel se:0

Usnesení č.116 /13/2016 bylo schváleno.

3. Rozpočtová opatření
Do 24.3.2016 nebyla přijata žádná rozpočtová opatření zvyšující nebo snižující rozpočet roku
2016.
4. Dodatky smluv o závazku ve veřejné dopravě na rok 2016
Starosta – v rámci zajištění dopravní obslužnosti doplácí obec každoročně na základě
Smlouvy o závazku ve veřejné službě prokazatelnou ztrátovost jednotlivých
dopravců.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje dodatek č.8 ke Smlouvě o závazku ve veřejné službě
č. 7012042-09 s firmou ARRIVA Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava- Moravská
Ostrava jejímž předmětem je plnění závazku na rok 2016 ve výši prokazatelné ztráty 5550,Kč.
Pro: 7
Usnesení č. 117/13/2016 bylo schváleno.

Proti:0

Zdrželi se: 0

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje Smlouvu o závazku ve veřejné služby s dopravcem
Osoblažská dopravní společnost s.r.o., Opavská 57, 794 01 Krnov jejímž předmětem je plnění
závazku na rok 2016 ve výši prokazatelné ztráty 9708,- Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 118/13/2016 bylo schváleno.

5. 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
TJ Sokol Třemešná
SRPDŠ
Myslivecké sdružení Třemešná

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

Návrh zastupitelstva:
65 000,- Kč
110 000,- Kč
20 000,- Kč
13 000,- Kč

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost SDH Třemešná ve výši 65 000 Kč
z rozpočtu obce Třemešná na rok 2016 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí
příspěvku na činnost.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 119/13/2016 bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost TJ Sokol Třemešná z.s. ve výši
110 000 Kč z rozpočtu obce Třemešná na rok 2016 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o
poskytnutí příspěvku na činnost.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 120/13/2016 bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost SRPDŠ Třemešná ve výši 20 000
Kč z rozpočtu obce Třemešná na rok 2016 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o
poskytnutí příspěvku na činnost.
Pro: 7
Usnesení č. 121/13/2016 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost Myslivecké sdružení Třemešná o.s.
ve výši 13 000 Kč z rozpočtu obce Třemešná na rok 2016 a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 122/13/2016 bylo schváleno.
5. Požární řád obce Třemešná
Starosta - pro katastr obce je povinností obcí mít zpracovaný Požární řád obce .Požární řád
obce se vydává formou obecně závazné vyhlášky.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Vyhlášku č.1/2016 Požární řád obce Třemešná
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 123/13/2016 bylo schváleno.
6. Aktualizace vyhlášky č.4/2014 Ochrana před hlukem
Starosta – z důvodu upřesnění výkladu vyhlášky č.4/2014 Ochrana před hlukem je nutno
uvést ve vyhlášce upřesnění pojmů a specifikaci nářadí
Pecháček – navrhuji, aby byl navržen jiný název vyhlášky- „Obecně závazná vyhláška obce
Třemešná o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností“.
Dále navrhuji, aby byla provedena úprava v omezení činností (upravy byly navrženy
místními občany mimo jiné i některými důchodci).
1. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin, v této době je
každý povinen zachovat klid, omezit hlučné projevy a používat hlučnou zábavní
pyrotechniku včetně provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů způsobujících
hluk.
2. V období od 1. května do 30. září je každý povinen zdržet se o nedělích, státních
svátcích a ostatních svátcích v době od 6:00 hodin do 09:00 hodin a dále od 12:00
hodin do 15:00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobující hluk.
Starosta – souhlasím s doplněním svátků, i problematiky pyrotechniky. Nesouhlasím však
s časovým omezením vyhlášky v neděli pouze na určitou časovou dobu. Její
dodržování pouze od 12 do 16 hodin bude špatně kontrolovatelné, a vyhláška tím
ztrácí svůj význam.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná pověřuje starostu k přípravě variant doplnění aktualizace
vyhlášky č.4/2014 Ochrana před hlukem pro projednání dle předložených návrhů na
nadcházejícím veřejném zastupitelstvu
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 124/13/2016 bylo schváleno.

7. Nákup a prodej pozemků
Starosta - Lesy ČR připravují opravu břehu Mušlov. Provedlo se zaměření břehů koryta
Mušlov, je vytvořen geometrický plán č. 781-151/2015 a 196-154/2015 oddělením dotčených
parcel. Je nutno učinit majetkové vypořádání s majiteli pozemků ( břehy jsou umístěny na
pozemcích jiných majitelů než lesů ČR, a lesy musí tyto pozemky odkoupit, aby mohli stavbu
provést pouze na vlastním pozemku). Návrh smlouvy na odprodej obecních pozemků Lesům
ČR byla zastupitelům podstoupena.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o prodeji pozemků parc. č. 48/2, 2984, 2988, 194/2, 258/2, 2989,
273/3, 334/13, 416/3, 520/4, 2751/12, 2751/13, 2751/14, 2751/15, 2751/16, 2751/19,
2751/20, 2751/21, 2751//22, 2752/35, 2752/23, 2752/24, 2752/19, 2752/20, 2752/21,
2752/22, 2752/33, 2754/10, 2754/11, 2754/12, 2754/15, 2754/16, 2754/17, 2754/18, 2754/13,
2756/6, 2756/7, 2756/8, 2756/9, 2756/10, 2756/11, 2756/12, 2756/13, 2756/14, 2756/15,
2756/16, 2756/17, 2757/10, 2759/1, 2759/2, 2759/4, 2761/5, 2911/2 vše vodní plocha
v součtu o výměře 1423m2 v k.ú. Třemešná a parc.č.626/2, 644/1 oba vodní plocha v součtu
1244m2, v k.ú. Rudíkovy s lesy ČR s.p., Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSC
500 08 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 125/13/2016 bylo schváleno.
Záměr pro prodej pozemků Jakub Pašas
Obec schválila záměr odprodeje částí pozemků dle předložené žádosti pana Jakuba Pašase
usnesení č 97/10/2015 ) Při reálném zaměření však byl výměrou dotčen také další přilehlý
pozemek ( parc. č. 149). Doporučuji zrušit přijaté usnesení o záměru odprodeje, a příjmout
nové usnesení o záměru prodeje, které bude již obsahovat pozemky, které jsou skutečně
dotčeny dle geometrické zaměření.
Návrh usnesení:
ZO ruší usnesení č.97/10/2015.
Pro:7
Usnesení č. 126/13/2016 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr pro prodej částí pozemků parc.č.155/1 o výměře 262 m2, 155/2 o
výměře 239 m2 a parc.č. 149 o výměře 48 m2 v k.ú. Třemešná
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 127/13/2016 bylo schváleno.
Záměr pro prodej pozemků Čuboková
Starosta - Obec je vlastníkem pozemku (parc.č. 258) mezi domem Čubokových a bytovým
domem č.p. 260. Tento pozemek obec nevyužívá. Paní Simona Čuboková požádala
žádost o odkoupení části pozemku, protože jej doposud již užívají. Navrhuji chválit
odprodej celého pozemku, popř. udělat geometrické rozdělení dle aktuálního stavu
(poloha plotu).
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr pro prodej pozemku parc. č258 o výměře 101m2 v k.ú. Třemešná.
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 128/13/2016 bylo schváleno.
Starosta - Obec obdržela nabídku majitele pozemků v části Damašek na odprodej svých
pozemků. Jedná se o pozemky parc. č. 2935,parc.č. 38/2 a parc.č.39/4 vedle domu
pana Stankeho. Tyto pozemky jsou mezi obecními pozemky a obec by tímto stmelila
vlastní pozemky v této části
8. Informace starosty
Starosta obce informoval zastupitele o následujících skutečnostech.
 Bude prováděna oprava povrchu komunikace I/57 v části Rudíkovy
 Byla poptána cenová nabídka na opravu částí vodovodního řádu Třemešná, u kterých
je použit materiál ocelolitina a PVC k eliminování nebezpečí vzniku poruchy s únikem
vody. Jako použitá technologie byla poptána bezvýkopová technologie s použitím
protlaků a současným položením nového potrubí. Cena za 1m včetně položeného
potrubí činí 1000,- Kč. Pro případnou úpravu cenové nabídky bylo podstoupeno
schéma zakreslení vedení vodovodu včetně přibližné délky úseků.
11. Diskuze
Pecháček – lidé se na mne obracejí s otázkou, zda-li zastupitelstvo již přijalo nějaké
usnesení k otázce přemístění MŠ a ZŠ. Na minulém zastupitelstvu jsme řekli,
že přijmeme rozhodnutí v březnu
Starosta – k této tématice se uskuteční samostatné pracovní zastupitelstvo s rozebráním všech
variant z pohledu zřizovatele

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce v.r.

Ověřovatel zápisu:
Roman Turek

…………………

Pavel Baron

………………….

