Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 26. 10. 2017
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, J. Kománek, P. Baron, V. Mertová, , R. Turek, Z.
Pecháček
Omluveni: K. Ondrašík, T. Salvet,
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas.
Zapisovatel: Rudolf Zahradník
Ověřovatelé zápisu: P. Baron, Z. Pecháček
Návrhová komise: předseda – V Mertová
Člen – J. Kománek
Člen – R. Turek
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 274/28 /2017 bylo schváleno.
Ověřovatelé z 27. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtová opatření
Cyklostezka Třemešná – Město Albrechtice
Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná
Inventarizace 2017
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Mertová – navrhuji doplnit bod Zpráva finančního výboru
1) Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Rozpočtová opatření
3) Zpráva finančního výboru
4) Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná
5) Cyklostezka Třemešná – Město Albrechtice
6) Inventarizace 2017
7) Informace starosty
8) Diskuse
10)Závěr

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

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 275/28 /2017 bylo schváleno.

2.Rozpočtová opatření
Správce rozpočtu (Rudolf Zahradník)
RO č. 9/2017 –-mění objem rozpočtu v příjmové části. Jedná se o navýšení na 1 volební
okrsek pro volby do PS o 542,- Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Zpráva finančního výboru
p. Mertová přednesla zprávu finančního výboru.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

4. Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná
Starosta – máme přislíbenou dotaci ze SFDI, a ze strany obce byly na SFDI zaslány veškeré
smlouvy. K úplnému uvolnění fin. prostředků (poskytnutí dotace) je nutno ze strany obce
doložit zbývající podklad. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s Nosta, který obsahuje změnu
termínu realizace (posunutí z důvodu pozdní instalace SSZ) a vícepráce provedené na základě
požadavku objednavatele ve výši 297 647,96 - Kč bez DPH , které jsou podloženy výkazem
výměr provedeným oproti původní projektové dokumentaci.
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 5
Usnesení č. 276/28/2017 bylo schváleno.

Proti: 1(Kománek)

Zdržel se: 1 (Mertová)

5. Cyklostezka Třemešná – Město Albrechtice
Starosta – mezi obcemi Třemešná – Město Albrechtice se opět otevřela otázka realizace
společného projektu cyklostezky. Současná varianta má poř.číslo 3 a její trasa vede
z Města Albrechtic za sběrným dvorem směrem k rybníkům a dále podél vodoteče
směrem k Rudíkovu s napojením za Ondrašíkem a Ondrušem . Aktuálně je zpracována
studie, která sloužit bude jako podklad k získání vyjádření od příslušných orgánů a
majitelů pozemků, po kterých cyklostezka bude vést.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

6. Inventarizace
Starosta – předkládám návrh na složení inventarizačních komisí. V případě změny žádám
zastupitele o sdělení do 10.11.
1. Hlavní inventarizační komise: předseda - R. Kocián
Členové – A. Kyšková, Z Golíková
2. Dílčí inv. komise pro OÚ: předseda – R. Zahradník
Členové – P. Baron, K. Ondrašík
3. Dílčí inv. komise pro kulturní dům: předseda – Z. Pecháček
Členové – J.Kománek, R. Turek
4. Dílčí inv. komise pro požární zbrojnici: předseda – T. Salvet
Členové – J. Kománek, V. Mertová

ZO bere na vědomí

7. Informace starosty
Starosta – informoval o následujících věcech
• Taneco – po pauze vyžádané jednáním o technologii pokračují jednání s firmou
Taneco na vybudování akvaponické farmy na pozemcích obce
Dále navrhuji analyzovat a zvážit úpravy poplatků na rok 2018 pro níže uvedené
• Pes- roční poplatek je 60 Kč (neměnné od roku 1998). Dopis s upomínkou zaplacení
dnes stojí 40- Kč. Zvážit výši min 120,- Kč, a za každého dalšího psa částku 200,- Kč.
• Platba za nájem pozemků-obec pronajímá pozemky za cenu schválenou
zastupitelstvem. Je několik nájemních smluv s celkovou cenou 6, až 20,- Kč. Jenom
administrativa smlouvy je mnohem dražší. Navrhuji stanovit dolní hranici nájmu, tedy
min cenu nájmu ve výši 60,- Kč, v případě, že cena vyjde pod 60,- Kč.
• Zvýšit cenu stočného, neboť provoz ČOV je dotován ze strany obce ve výši 70%
nákladů!!

9. Diskuze
Kománek – připomínám realizovat doplnění osvětlení chodník pod nádražím alespoň o jedno
světlo
Botek – jaká je záruka na zrealizované dílo chodníky. Opěrná zeď byla realizována v kuse bez
dělících spar, zeď nemá odvodnění, takže lze očekávat, že zde nastane stejný problém
s padáním zdi jako v minulosti
Starosta – doplnění světla na chodník pod nádražím by mělo být provedeno do 25.11. Co se
týká zídky, tak záruka na dílo je dle Smlouvy o dílo 60 měsíců. Základ u opěrné zdi
byl realizována v kuse,ale samotná opěrná zeď je realizována ve třech blocích, tedy
dělená. Nad zídkou je nepropustný podklady (asfalt), tedy množství vody by nemělo
být pro konstrukci zídky ohrožující. Na zídce jsou použity tři materiály-ocel (souvislé
zábradlí), beton a kámen. Praskliny se z důvodu rozdílné roztažnosti jistě objeví.
Bude se jednat o praskliny pracovní způsobené vyzráváním materiálu.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce v.r.

Ověřovatel zápisu:
Pavel Baron

………………….

Zbyšek Pecháček

…………………

