Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 31. 5. 2018
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, J. Kománek, P. Baron, V. Mertová, K. Ondrašík,
Z.Pecháček
Omluveni:, R. Turek, , T. Salvet, P. Baron (informoval o pozdějším příchodu)

Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas.
Zapisovatel: Rudolf Zahradník
Ověřovatelé zápisu: Z. Pecháček, M. Gross
Návrhová komise: předseda – J. Kománek
Člen – V. Mertová
Člen – K. Ondrašík
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 323 / 32 /2018 bylo schváleno.
Ověřovatelé z 31. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
17:05 Přišel pan Pavel Baron
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtová opatření 2018
Závěrečný účet obce Třemešná za rok 2017
Žádost ZŠ a MŠ o dotaci z IROP
Investice obce a zakázky malého rozsahu
Nákup a prodej pozemků
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Hlasování: pro: 7
Usnesení č. 324 / 32 /2018 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

2.Rozpočtová opatření
Správce rozpočtu (Rudolf Zahradník)
RO č. 1/2018 –-mění objem rozpočtu v příjmové a výdajové části. Jedná se o posílení
paragrafu 3722 Sběrný dvůr položka investice org. 3722 o 2 800 000,- Kč
RO č. 2/2018 –-mění objem rozpočtu v příjmové a výdajové části. Jedná se o dotaci MSK
paragraf 3639 položka 6121 o částku 320 000,- Kč

3. Závěrečný účet obce Třemešná za rok 2017
Návrh Závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce od 9.4. 2018 do 31.5.2018
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Třemešná za rok 2017 a to bez výhrad.
Hlasování: pro 7

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 325 /32/2018 bylo schváleno.

4. Žádost ZŠ a MŠ o dotaci z MŠMT
Obec Třemešná jako zřizovatel ZŠ a MŠ Třemešná se vyjadřuje k zapojení se ZŠ a MŠ
Třemešná do projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Návrh na usnesení:
Obec Třemešná jako zřizovatel ZŠ a MŠ Třemešná souhlasí se zapojením ZŠ a MŠ Třemešná
do projektu OP VVV, výzva č. 2 _18_063 Podpora škol formou projektu zjednodušeného
vykazování Šablony II, s názvem projektu Šablony II – Personální podpora, profesní rozvoj
pedagogů a rozvojové aktivity pro děti v ZŠ a MŠ Třemešná“
Hlasování: pro 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 326 /32/2018 bylo schváleno.
Výjimka z počtu žáků ZŠ
Ředitel ZŠ a MŠ Třemešná informoval o aktuálním počtu žáků na ZŠ a MŠ, a předpoklad
žáků ve školním roce 2018/2019.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z počtu žáků pro ZŠ Třemešná pro školní rok
2018/2019.
Hlasování: pro 7
Usnesení č. 327 /32/2018 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

5. Investice obce a zakázky malého rozahu
Obec provedla poptávkové řízení na:
• Oprava hasičské zbrojnice.
Žádná s oslovených firem nepodala oficiální nabídku. Výborové řízení na
zhotovitele se tedy zopakuje.

Investice obce a realizace zakázek malého rozsahu
•
•
•
•
•

V současné době jsou v realizaci
úprava bytového domu č.p. 90 – celý objekt má nové vnitřní omítky, jsou vyměněna
okna. Spodní dva byty mají již obklady v koupelnách, a byty jsou vymalované. Nyní
se realizují horní dva byty. Ve výstavbě je plynová kotelna.
Sběrný dvůr je v realizaci – jsou ukončeny základní stavební práce
Záchodky na ŠJ – nyní probíhají obkladové práce. Současně s realizací záchodků se
dělá nový rozvod elektriky v celém patře, současně sádrokartonové stropy a omítky.
Odstavná plocha u ŠJ – pravděpodobně první týden v červnu začne realizace úpravy
odstavné polohy u ŠJ
Čerpací stanice Rudíkovy – dle informace zhotovitele jsou objednána nová čerpadla.
Po jejich obdržení se začne s úpravou technologické části tlakové čerpací stanice

6. Nákup a prodej pozemků
Starosta - ZO schválilo pod usnesením 321/31/2018 záměr pro prodej pozemku parc. č. 341 v
k.ú. Třemešná, o kterou požádali manželé Suchomelovi a již několik let užívají jako
zahradu.
Připomínám, že ke všem žádostem o odprodej obecních pozemků v roce 2018 bude
cena obecních pozemků stanovena znaleckým posudkem.

9. Informace starosty
Starosta – informoval o následujících věcech
Obec má v současnosti vyřízené živnostenské listy z důvodu připravovaného otevření
informačního centra. Vzhledem k tomu, že žádné informační centrum není zcela finančně
soběstačné (zisk nikdy nemůže pokrýt celkové náklady), se tento problém řeší u obcí
systémem, že infocentra nejsou ekonomickou činností obce . Je ale dobré, aby zastupitelstvo
k těmto úkonům přijalo usnesení
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje ve vztahu k provozu Komunitního informačního centra (KIC)
Třemešná následující usnesení

1) KIC nebude vedeno v hospodářské činnosti, tedy vedeno za účelem zisku, ale v hlavní
činnosti, jako nabídka běžných služeb obyvatelstvu.

2) Obec účtuje (účetní jednotka) průběžným způsobem (způsob B) tj. sklad aktivuje k 31. 12.
do účetnictví. Úbytky zásob vykázané v účetní závěrce musí odpovídat skutečnému úbytku
zásob.
3) ZO stanovuje pokladní limitu pro KIC ve výši 10 000 Kč.
4) Pověřuje starostu přípravou vnitřní směrnice pro určení účtování KIC, vyřešení hmotné
odpovědnosti a určení odpovědné osoby , a jak a kdo bude provádět kontrolu odvodu tržeb ve
výši prodejních cen. tj. tzv kontrola korunou, pravidelné inventury.
5.) Provoz KIC bude zahájen od 1.7.2018
Hlasování: pro 7

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 328/32/2018 bylo schváleno.

9. Diskuze
Mertová – jaká bude předpokládaná otevírací doba KIC (komunitní informační centrum)
Starosta – předpokládá se, že v letním období to bude 3krát týdně a víkendy, přes týden
v době od 15:00 do 18:00, přes víkend s ohledem na parní jízdy vlaků asi od 9:00 do
11:30, a pak od 15:00 do 18:00.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce v.r.

Ověřovatel zápisu:
Zbyšek Pecháček

Milan Gross

………………….

………………….

