Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 29. 9. 2017
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, J. Kománek, T. Salvet, P. Baron, V. Mertová, K.
Ondrašík
Omluveni: R. Turek, Z. Pecháček ,
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 – J. Kománek
Člen – V Mertová
Člen – P. Baron
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 265/27 /2017 bylo schváleno.
Ověřovatelé z 26. 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
Rozpočtová opatření
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka
na období 2017 -2020
Změna územního plánu č.1
Smlouva o závazku ve veřejné dopravě s MSK
Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná
Nákup a prodej pozemků
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Návrh na doplnění programu:
Starosta – navrhuji doplnit program o bod Aktuality ZŠ a MŠ Třemešná

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

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtová opatření
Aktuality ZŠ a MŠ Třemešná
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka na období 2017
až 2020
Změna územního plánu č.1
Smlouva o závazku ve veřejné dopravě s MSK
Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná
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. 266/27 /2017 bylo schváleno.

2.Rozpočtová opatření
Správce rozpočtu (Rudolf Zahradník)
RO č. 7/2017 –-mění objem rozpočtu v příjmové části. Jedná se o dotaci na volby ve výši 26
640,- Kč
RO č. 8/2017 –-mění objem rozpočtu v příjmové části. Jedná se o navýšení položky příjmy o
pokuty ze ČIŽP o 15 000,- Kč a zvýšení příjmové části na služby byty o 20 000,- Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Informace ze ZŠ a MŠ Třemešná
Gross (ředitel ZŠ a MŠ Třemešná) – k 30.9.2017 navštěvuje naši školu 89 dětí ,
z toho je 10 dětí v 1.třídě. Do mateřské školy Třemešná je přihlášeno 20 dětí, do
mateřské školy v Liptáni je přihlášeno 12 dětí.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka na období

2017 -2020
Obec je zapojena do plánovaní soc. služeb Albrechticka. Plán sociálních služeb je vždy na
omezené období, a je nutno jej aktualizovat. V současné době se připravuje plán sociálních
služeb na období 2017-2020.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje 2. SPRSS Albrechticka na období 2017 – 2020 a příspěvek na mzdu
koordinátora dle počtu obyvatel Albrechticka.

Hlasování: pro 7

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 267 /27/2017 bylo schváleno.

4. Změna územního plánu č.1
Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny UP č.1 jejímž hlavním předmětem je příprava
lokality za základě Smlouvy o spolupráci s firmou Taneco, a aktualizace a upřesnění využití
některých pozemků dle platné legislativy. K obsahu změny se vyjádřily všechny dotčené
orgány, a stanovily požadavky, které by měl zpracovatel Změny UP respektovat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů . (stavební zákon), schvaluje zadání
„Územního plánu Třemešná – Změny č.1“.
Hlasování: pro 7

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 268/27/2017 bylo schváleno.

5. Smlouva o závazku ve veřejné dopravě s MSK
Obec každoročně dofinancováná dopravní obslužnost. Zatím zajišťují dopravní obslužnost
naší obce 2 dopravci – Osoblažská dopravní společnost a Arriva (Veolia). V roce 2018 skončí
smlouva s těmito dopravci uzavřená s MSK. Bude vypsáno nové VŘ na následujících 10 let,
ze které vzejde pouze jeden dopravce. Pro zajištění administrace musí všechny obce vyjádřit
svůj postoj k dofinancovávání veřejné dopravy na následující období.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Moravskoslezkým krajem s názvem Smlouva o
zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Krnovsko
Hlasování: pro 7
Usnesení č. 269 /27/2017 bylo schváleno.

proti:0

zdržel se: 0

6. Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná
Dokončuje se projekt chodníků. Každá část Rudíkovy, kulturní dům a střed obce. V průběhu
stavby se řešily nedostatky, které nepodchytila projektová dokumentace. Protože máme
přislíbenou dotaci ze SFDI, a ze strany obce byly na SFDI zaslány veškeré smlouvy, a nyní je
nutno ze strany obce doložit k poskytnutí dotace další podklady. Je připraven Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo s Nosta, který obsahuje změnu termínu realizace a výši víceprací, které jsou
podloženy výkazem výměr provedeným oproti původní projektové dokumentaci.
Kománek – projektová dokumentace musela být ze strany projektanta udělána nekvalitně,
když vznikají vícepráce. Měl by za to nést zodpovědnost.
Starosta – projektant je zkušený člověk. Není možno připisovat veškerou vinu na něj. Neznám
stavbu, kde se vícepráce neřeší. Vícepráce jsou podložené výkazem výměr, tedy
skutečně provedenou prací. Tu si může každý z vás přeměřit.
Kománek – jak je možné, že zatrubnění v rozpočtu je tak drahé. Musí jít přece udělat levněji.
Starosta – na zatrubnění nejsou vícepráce. Vícepráce se týkají skutečné výměry chodníku,
změna SSZ, rozšíření vyasfaltované plochy, větší násyp u zastávky KD, záměna typu
obrub na odpovídající typ. Změny na stavbě byly v průběhu stavby vždy
odsouhlaseny, neboť stavba se nemůže zastavovat na detailech.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o dílo s firmou Nosta, Svatopluka Čecha
2088/13, 741 01 Nový Jičín
Hlasování: pro 4

Proti:1(Kománek)

Zdržel se: 2(Mertová, Salvet)

Usnesení č. 270/27/2017 nebylo schváleno.

7. Prodej pozemků
Nový majitel nemovitosti po Štiborových manželé Foltýnovi podali žádost odkoupení parc. č.
st.352/2 zbořeniště o výměře 167m2, která přiléhá k jejich stávající parcele.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro prodej pozemku parc.č. st.352/2 v k.ú. Třemešná.
Pro: 7
Usnesení č.271/27/2017 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se: 0

8. Informace starosty
• Závěrečné účty mikroregionu Krnovsko a mikroregionu Osoblažsko za rok 2016
Mikroregion Krnovsko a Osoblažsko schválily své závěrečné účty za rok 2016. Zastupitelstva
obcí je berou na vědomí.
• Na obec se obrátila společnost Fifejdy, které konkuruje současnému poskytovateli
internetového připojení v obci. Firma z Fifejd má zájem o umístění svého zařízení na
půdě v budově školní jídelny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o vypůjče nebytových prostorů na domě č.p. 308
s firmou Fifejdy.cz s.r.o.,Frýdecká 77/86, 739 32 Vratimov za účelem umístění
telekomunikačního zařízení.
Hlasování: pro 7

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 272/27/2017 bylo schváleno.
• Obec jedná s policií Alberchtice o možnosti případného umístění kamer, které by byly
on-li připojeny na stanici v Alcích. Důvodem je skutečnost, že obec má ve vlastnictví
jednu kameru se záznamem, a na obec se obrací policie v případě dohledávání
časových souvislostí u případů. Cenová nabídka na případnou instalaci je v příloze.
Kamery by byly majetkem obce (stejný případ jako v alcích). Obdobný postup
s instalací kamery projednávají také Holčovice.
Salvet – pokud se mají kamery dívat pouze na silnici, je to zbytečné.
Kománek – proč si policie nemůže kamery zafinancovat sama? Proč bychom měli financovat
provoz?
Starosta – zastupitelé mají k dispozici cenovou nabídku na instalaci. Byla vypracována
firmou, která pro potřeby policie tyto systémy instaluje. Celý systém by byl napojen
na policii Město Abrechtice. Nové technologie umožňují zvýšit procento odhalení
trestních činů. V Městě Albrechticích již tento systém běží, jedná i obec Holčovice.
Salvet – ve tmě nebude kamerový systém úspěšný. Je to otázka kvality kamer.
Starosta – osloví se zpracovatelská firma k předložení podrobnějšího popisu technologie
9. Diskuze
Kománek – žádám provedení výměny vchodových dveří u klubovny hasičárny a v příštím
roce řešení vstupu do klubovny
Ing. Rostislav Kocián
starosta obce v.r.

Ověřovatel zápisu:
Kamil Ondrašík

………………….

Tomáš Salvet

…………………

