Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 30. 6. 2016
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, Z. Pecháček, V. Mertová, J. Kománek, R. Turek,
P. Baron, K. Ondrašík, T. Salvet
Omluveni: R. Turek
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas.
Zapisovatel: Rudolf Zahradník
Ověřovatelé zápisu: K. Ondrašík, T. Salvet
Návrhová komise: předseda – Zbyšek Pecháček
Člen – Jiří Kománek
Člen – Pavel Baron
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 147/16/2016 .
Ověřovatelé z 15. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny připomínky

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Rozpočtová opatření
Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Třemešná 2015
Výjimka z počtu žáků ZŠ a MŠ Třemešná
Výběrové řízení „Oprava povrchu komunikace Damašek“
Přijetí dotace na projekt „Oprava kaplička Rudíkovy“
Výběrové řízení „Oprava kapličky a hasičská zbrojnice Rudíkovy – stavební úpravy“
Výběrové řízení „Stavební úpravy ZŠ Třemešná na mateřskou školu“
Přijetí dotace SFDI na projekt “Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná“
Cena vodného a stočného
Nákup a prodej pozemků
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Návrh na doplnění programu

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program 16. Zasedání zastupitelstva obce
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se:0

Usnesení č 148 /16/2016 bylo schváleno.

3. Rozpočtová opatření
Pohyb č. 7/2016 - změna rozpisu sazeb - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové
části. Jedná se o posílení poplatků- zábor veřejného prostranství ve výši17 480,- Kč.
Pohyb č. 8/2016 - změna rozpisu sazeb - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové
části. Jedná se o přesun mezi paragrafy (aktualizace povodňového plánu) ve výši 13 310,- Kč

Zastupitelstvo bere na vědomí.

4. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Třemešná
Základní a Mateřská škola Třemešná v roce 2015 hospodařila s následujícím příspěvkem od
obce
ŽS a ŠJ–
1100 000,- Kč + 723 000,- Kč příspěvek na platy
MŠ Třemešná
180 000,- Kč
MŠ Liptáň
165 000,- Kč
Celkový hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Třemešná za rok 2015 byl kladný a činil 74 163,71
Kč. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Třemešná za rok a jeho
rozdělení.
Starosta – po dohodě s paní ředitelkou doporučuji, aby hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok
2015 byl převeden do rezervního fondu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ
Třemešná za rok 2015 ve výši 74 163,71 Kč, a bere na vědomí převedení hospodářského
výsledku do rezervního fondu v plné výši.
Pro: 8
Usnesení č 149 /16/2016 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Výjimka z počtu žáků a počtu dětí

Starosta - Obec jako zřizovatel se každoročně vyjadřuje k nedostatečnému počtu žáků, a to
formou schvalování výjimky z počtu. Normativ na úplnou školu je 17 dětí na třídu.
Pro rok 2016/2017 se předpokládá 91 dětí (tj. 13 dětí na třídu). Tento rok se již
zastupitelstvo musí vyjadřovat také k výjimce z počtu žáků pro MŠ, neboť i zde máme
mít minimálně 15 dětí. Zatím je do školky přihlášeno pouze dětí 12. Nízký počet dětí
na MŠ Třemešná přináší krácení úvazků učitelek, a hledání varianty zajištění
dohlídávání dětí do 16:00.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje výjimku z počtu žáků ZŠ Třemešná pro školní rok 2016/2017 a výjimku z počtu
dětí pro MŠ Třemešná školní rok 2016/2017.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 150/16/2016 bylo schváleno.

6. Výběrové řízení „Oprava povrchu komunikace Damašek“
Starosta – Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy. Vítězný uchazeč je firma Silnice CZ
s.r.o. s nabídkou 627 753,75 – Kč.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo na projekt „Oprava povrchu místních komunikací Damašek“
s firmou Silnice CZ s.r.o., Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov s cenou za dílo 627 753,75- Kč
bez DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 151/16/2016 bylo schváleno.

7. Přijetí dotace na projekt „Oprava kapličky Rudíkovy“
Starosta – Obec byla úspěšná v podání žádosti u SZIF týkající opravy kapličky Rudíkovy.
Získaná dotace činí 70% uznatelných nákladů. To představuje částku 404 518 Kč. Výše
dotace je v tomto případě vyšší, než dotace obdržená u MMR ( pevná 300 tis). Doporučuji
odmítnout dotaci MMR a příjmout dotaci ze SZIF.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje přijetí dotace z MMR na projekt „ Oprava kapličky Rudíkovy“.
Pro: 0
Usnesení č. 152/16/2016 nebylo schváleno.

Proti: 8

Zdrželi se: 0

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje přijetí dotace ze SZIF na projekt „ Oprava kapličky Rudíkovy“.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 153/16/2016 bylo schváleno.

8. Výběrové řízení „ „Kaplička a hasičská zbrojnice Rudíkovy – stavební úpravy“
Do výběrového řízení se přihlásily 2 firmy. Vítězný uchazeč je firma Taylor stavební s.r.o..
s nabídnutou cenou 611.474,29,-Kč bez DPH

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo na projekt „Kaplička a hasičská zbrojnice Rudíkovy – stavební
úpravy“ s firmou Taylor stavební s.r.o., Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice s cenou za dílo
611.474,29,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 154/16/2016 bylo schváleno.

9. Výběrové řízení „Stavební úpravy ZŠ Třemešná na mateřskou školu“
Do výběrového řízení se přihlásily 2 firmy. Vítězný uchazeč je firma Taylor stavební s.r.o..
s nabídnutou cenou 1.664.225,30,-Kč
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo na projekt „Stavební úpravy ZŠ na mateřskou školu“ s firmou
Taylor stavební s.r.o., Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice s cenou za dílo 1.664.225,30,Kč bez DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 155/16/2016 bylo schváleno.

10. Přijetí dotace SFDI na projekt “Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná“
Obec byla úspěšná v podání žádostí na vybudování chodníků kolem silnice I/57 v programu
Bezpečnost 2016. Celková výše přiznané dotace je 75% uznatelných nákladů. Dle
rozpočtovaných cen byla výše uznatelných a neuznatelných nákladů předložena
Uznatelné
neuznatelné
Rudíkovy
3 413 857,1 490 864,U kulturního domu 1 816 864,0,Ve středu obce
1 034 997,36 000 ,Po posouzení žádostí SFDI může výše dotace činit maximálně 5 028 000,- Kč

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje přijetí dotace ze SFDI a pověřuje starostu k zajištění veškerých úkonů
nezbytných k realizaci akce
Pro: 8
Usnesení č. 155/16/2016 nebylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

11. Stanovení výše vodného a stočného
Starosta informoval o následujících skutečnostech
Vodné
Příjmy ( příjmy za vodné) za vodné za rok 2015 byly ve výši 842 944,- Kč
Výdaje za vodné za rok 2015 činily
- Elektrická energie
29 812,- Kč
- Opravy+správa vodoměrů
128 260,- Kč
- Platby za dodávky vody
845 440,- Kč
Celkem
1 003 512,- Kč
Celková spotřeba (součet dodávky na vodoměrech)
Dodáno z úpravny vody

33 480 m3
59 765 m3

Obec doplácí 1 003 512Kč /33 245 m3 cca 4,50 Kč a 1m3
Provozovatel vodovodu má ze zákona povinnost vytvářet fond oprav. Obec z vlastních
finančních prostředků vkládá do Fondu vodovodů a kanalizací částku 40 000,- Kč/rok.
Poslední zvyšování vodného proběhlo v roce 2011. Je nezbytné, aby se cena vodného zvýšila,
a pokryla náklady související s vodním hospodářstvím.
Současná cena vodného 22,- Kč/m3 bez DPH
Navrhovaná cena za vodné je 25,- Kč bez DPH. Při spotřebě čtyřčlenné rodiny tj 160m3/rok
to představuje 840 Kč/rok (70,- Kč/měsíc)
Stočné
Příjmy (příjmy za vodné) za stočné za rok 2015 byly ve výši 72 415,- Kč
Výdaje za stočné za rok 2015 činily
- Elektrická energie
81 990,- Kč
- Oprava a údržba
16 240,- Kč
- Ostatní (obsluha ČOV)
33 000,- Kč
Celkem
131 230,- Kč
Současná cena stočného 10,- Kč/m3
Navrhovaná cena za stočné - 20,- Kč bez DPH. Při spotřebě čtyřčlenné rodiny tj 160m3/rok to
představuje 1600 Kč/rok (155,- Kč/měsíc)
Pro informaci: Vývoz žumpy stojí v průměru 750,- Kč. Vyvážet se má min 4xročně. Cena
3000,- Kč/rok jsou pak náklady vývozu za jímku.

12. Nákup a prodej pozemků
Manželé Poláčkovi požádali o odprodej pozemku 273/1 o výměře 360m2, který v současnosti
využívají jako zahradu
Návrh na usnesení
ZO schvaluje záměr pro prodej pozemku parc. č. 273/1 zahrada o výměře 360 m2 v k. ú.
Třemešná.
Pro:. 8 Proti:

Zdržel se: 0

Usnesení č. 156/16/2016 bylo schváleno.

11. Informace starosty
Starosta
•
•

byla provedena aktualizace seznamu žádostí o byty obce
Je pracována projektová dokumentace na malý sběrný dvůr obce. V září budou
vypsány dotační výzvy. Doporučuji nechat zpracovat žádost o dotaci

Návrh na usnesení
ZO schvaluje Smlouvu o dílo podání žádosti na Sběrný dvůr Třemešná u SFŽP s Ing.
Markétou Hoškovou, Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy
Pro:. 8

Proti:

Zdržel se: 0

Usnesení č. 157/16/2016 bylo schváleno.

11. Diskuze
Kománek – co SMS informační systém. Jak to vypadá s jeho vyzkoušením?
Starosta – systém je připravený. Nedokázal jsem vám z časových důvodů zaslat na zkoušku
nějakou zprávu.
Salvet – schválili jsme několik smluv o dílo s firmou Taylor, Jaké jsme u jednotlivých
investic termíny realizace?
Starosta – termín realizace všech akci s firmou Taylor je do konce prázdnin.Uvidíme, zda-li
nás něco v průběhu realizace nezaskočí.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce v.r.
Ověřovatel zápisu:
Kamil Ondrašík

…………………

Tomáš Salvet

………………….

