Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 4. 8. 2017
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, Z. Pecháček, J. Kománek, T. Salvet, P. Baron, V.
Mertová
Omluveni: R. Turek, K. Ondrašík ,
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas.
Zapisovatel: Rudolf Zahradník
Ověřovatelé zápisu: P.Baron, V. Mertová
Návrhová komise: předseda – Zbyšek Pecháček
Člen – Tomáš Salvet
Člen – Jiří Kománek
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 261 /26 /2017 bylo schváleno.
Ověřovatelé z 25. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtová opatření
Nákup a prodej pozemků
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s navrženým programem
Hlasování: pro 7

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 262 /26 /2017 bylo schváleno.

2.Rozpočtová opatření
Správce rozpočtu (Rudolf Zahradník)
RO č. 5/2017 –-mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o zálohovou
dotaci MSK na projekt Zvídavý návštěvník nezmokne ve výši 224 000,- Kč
RO č. 6/2017 –-mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o zálohovou
dotaci MSK na projekt dokumentace ČOV Třemešnáve výši 252 000,- Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Nákup a prodej pozemků
Prodej pozemků
ZO schválilo pod číslem usnesení 257 /25/2017 záměr pro prodej pozemků parc. č. st 219/5 a
parc. č. 2965 v k.ú. Třemešná. Prodej parcely parc. č. 2965 byl podmíněn souhlasem vlastníků
okolních nemovitostí. Obec neobdržela souhlas k prodeji všech vlastníků okolních pozemků,
a zůstává tímto ve vlastnictví obce.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemků parc.č. st 219/5 k.ú. Třemešná paní Silvii Wagnerové, bytem
Třemešná 347 za cenu odhadu 26 550,- Kč. Kupující uhradí návrh na vklad do KN (kolek
1000,- Kč) a vytýčení hranice předmětného pozemku za cenu 2500,- Kč. Poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí, včetně podání daňového přiznání a zaplacení daně je kupující.
Pro: 7

Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 263/26/2017 bylo schváleno.
4. Informace starosty
• Pokračuje projekt Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná.
• V uplynulém měsíci jsme opět museli řešit problémy s poruchami na vodovodním
řádů. Jednalo se prasklou vodovodní přípojku v úseku, kde je četnost této poruchy
vysoká. Vznikla také porucha na zrychlovací stanici Rudíkovy, způsobena dosluhující
životnosti použitých materiálů. Bude nezbytné provést ještě tento rok modernizaci
zrychlovací stanice dle plánovaného projektu.
• K problematice bytového domu na Damašku, který je ve vlastnictví obce a který
obývají sociálně slabí je nutno s ohledem na sociální politiku státu zaujmout ze strany
obce nový postoj. V Rudíkovech byl soukromým vlastníkem vybudován bytový dům
s podporovaným bydlením, který není v současnosti plně obsazen, a oproti tomu se na
Damašku koncentrují lidé bez platné nájemní smlouvy.
5. Diskuze
Kománek – připomínám nutnost zveřejnění řádu v bytovém domě č.p. 24. Někteří obyvatelé
doposud nepochopili základní pravidla chování v bytových domech obce.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce v.r.

Ověřovatel zápisu:
Pavel Baron

………………….

Věra Mertová

…………………

