Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 18. 7. 2019
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, Z. Pecháček, M. Peterová, T. Salvet, L. Králová,
J. Kománek, F. Pašas
Omluveni: P. Baron

Hosté: členové zastupitelstva obce Liptaň spolu se starostkou obce (dle prezenční listiny)
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že toto zasedání bylo svoláno na základě
žádosti více než 1/3 zastupitelů (viz zákon č. 128/200Sb.), a seznámil přítomné s obsahem
žádosti na svolání zastupitelstva
starosta - dovolte mi, abych Vás informoval o tom, že z dnešního jednání ZO se pořizuje
audiozáznam, který je nezbytný pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce nebo
dotčené osoby podle § 5 odst. 2 písm. e)zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů. Diktafon je statický a zabírá pouze prostor pro zastupitele
a řečníky z řad veřejnosti. Tento záznam nebude zveřejněn na webových stránkách obce.
Pokud fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, žádá o vypuštění osobních údajů, uplatní
své právo ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
starosta určil:
Ověřovatelé zápisu: Z. Pecháček, F. Pašas
Zapisovatelem: R. Zahradník
Návrh na složení návrhové komise:
předseda – L-Králová
členové – M. Peterová, J. Kománek,
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 115/10/2019 bylo schváleno.

Ke kontrole zápisu z minulého zasedání - k zápisu byly vzneseny připomínky, které byly
zapracovány.
Návrh programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Rozpočtová opatření
Výjimka z počtu žáků ZŠ a MŠ Třemešná pro školní rok 2019/2020
MŠ Liptaň
Informace starosty
Závěr

starosta – vyzval zastupitele k doplnění programu zasedání.
Pecháček – navrhuji vložit bod traktor na údržbu veřejné zeleně.
starosta – tento bod je jeden z plánovaných podbodů programu v bodě informace starosty.
Salvet – měli bychom schválit výjimku v počtu dětí v MŠ Třemešné z 20 na 24 dětí.
starosta – to není potřeba, ZO vzalo na předchozím zasedání na vědomí zvýšení kapacity.
Řediteli ZŠ to zašlu.

Návrh schválení předloženého programu.
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 116/10/2019 bylo schváleno.

3. Rozpočtová opatření
Peterová (správce rozpočtu) – od posledního zasedání nebylo přijato žádné RO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

4. Výjimka z počtu žáků ZŠ a MŠ Třemešná pro školní rok 2019/2020
Z důvodu nedostatečného počtu žáků pro ZŠ a MŠ Třemešná pro školní rok 2019/2020 je
nutno přijmout usnesení o Výjimce z počtu žáků na daný školní rok, která souvisí
s dofinancováním školského zařízení z rozpočtu zřizovatele.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje výjimku z počtu žáků pro ZŠ a MŠ Třemešná na školní rok 2019/2020.
Hlasování: pro:
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proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 117/10/2019 bylo schváleno.

5. MŠ Liptaň
starosta – přednesl celkové informace o MŠ Liptaň. MŠ Liptaň je oddělené pracoviště MŠ
Třemešná a spadá pod ZŠ Třemešná. Co se tyká financování, tak doposud platí
financování na počet žáků, který nám generuje úvazky v rámci pedagogických a
nepedagogických pracovníků. Obec Liptaň platí a financuje veškerý provoz. Co se týká
mzdových prostředků, zatím to šlo na stranu zřizovatele ŽŠ a MŠ Třemešná, tedy obce
Třemešná. Vzhledem k tomu, že se v uplynulém roce rozevřely nůžky ve věci
financovaní MŠ Liptaň a to u mezd pedagogických a nepedagogických pracovníků, tak
pociťujeme, že MŠ Liptaň v této chvíli pro rok 2019 chybí finanční prostředky na platy.
Na rok 2019 to na dofinancování pedagogických a nepedagogických pracovníku vychází
předběžně ve výši 292 944 Kč. S obcí Liptaň by bylo dobré otevřít otázku doplacení za I.
až VI. 2019 a současně otevřít placení mezd pracovníků školky Liptaň na následující
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období. Nyní předávám slovo starostce obce Liptaň, zdali našli nějaké řešení, jakým
způsobem by se provedlo dofinancování chybějící částky.
starostka obce Liptaň – tak my jsme měli zasedání ZO Liptaň a nás překvapila tato částka,
kterou od nás požadujete, protože když žádáte obec Liptaň o proplácení finančních
prostředků na provoz naší mateřské školy, tak ve vaší žádosti, kterou jsme obdrželi dne
6. 12. o doložení na příspěvek na provoz MŠ Liptaň je uvedena částka ve výši 165 000
Kč na rok 2019. K žádosti byla doložena tabulka, kde je napsán rozpočet neinvestičních
výdajů na rok 2019, ve kterém jsou mzdové náklady 2 500 Kč. Velice nás překvapilo,
když vy po nás chcete skoro 300 000 Kč. Pokud vím, tak pan ředitel ZŠ by měl už v září
vědět, jaké budou finanční náklady na mzdy zaměstnanců. Celé financovaní se odvíjí od
počtu dětí v MŠ. 8.3 2019 nám přišla výsledovka čerpaní finančních prostředku za rok
2018. Jak vyplývá, tak jsme vlastně vyšli z toho dobře, je zde uvedeno 165 057 Kč. O
tom že byly navýšeny úvazky, jsme se dozvěděli až z tohoto materiálu. Žili jsme
v domnění, že je všechno v pořádku a najednou se vyskytl problém a vy chcete po nás za
tento rok 2019 příspěvek 300 000 Kč. Když jsem se zajímala o provoz MŠ Liptaň, můžu
vám říct, že ZO Liptaň žádá po řediteli ZŠ Třemešné, aby předložil ZO Liptaň a ZO
Třemešná skutečné mzdové náklady na provoz MŠ Liptaň. V uplynulém období od
1.1.2019 do 30.6.2019 a to z ohledem na to, že paní učitelka Tkáčová, která je
důchodkyně, je zaměstnaná v naší MŠ, byla od 12.4. na zdravotní neschopnosti až do
období s určitostí do 30.6 s tím, že předpokládáme, že paní učitelka Tkáčová je
zaměstnána jako pracující důchodce a měla smlouvu na dobu určitou a předpokládáme,
že do 30.6. V té době ji zastupovala paní učitelka Směšná. Dále byly skutečné provozní
náklady ovlivněny skutečným provozem v době nemoci učitelek v MŠ Liptaň a také
v MŠ Třemešná. Provoz MŠ Liptaň byl v měsíci červnu jen do 12:30 hod. Poté paní
učitelka Směšná odjížděla do MŠ Třemešná. Také víme, že když jsem šla do MŠ
v dopoledních hodinách v období od 13.6. do 18.6, tak byla školka uzamčena a nikdo tam
nebyl, nikdo mě neinformoval, že školka je zavřená, a že paní učitelka je v MŠ Třemešná.
Proto ZO Liptaň žádají od 1.9., aby ředitel školy na odpolední provoz v MŠ Liptaň
zaměstnal opět pracujícího důchodce. Avšak na dohodu o provedení práce, která činí do
10 000 Kč. Tím se vyhneme mzdovým nákladům, které by se ponížily dvounásobně a
nemuselo by se odvádět sociální a zdravotní pojištění. Provoz MŠ Liptaň je nepravidelný,
jak to v takových zařízeních bývá, poněvadž se děti rozcházejí většinou dřív než ke konci
provozní doby okolo 15:00 hod a paní učitelka jela domů. My jsme po Vás nikdy nic
nechtěli, co se týče provozu, ten jsme si obstarávali sami. V roce 2013 provedla obec
Liptaň v MŠ Liptaň kompletní rekonstrukci všech sociálních zařízení, v šatně byla
položena nová dlažba, všude byly obnoveny bezdotykové baterie, do herny byl zakoupen
nový nábytek, dětská sedačka, herní prvky, do šatny byli zakoupeny věšákové stěny, a
obec Třemešná s touto rekonstrukcí nevynaložila žádné finanční náklady. Dál obec
Liptaň uhradila to, o co si paní učitelka požádala, např. fotoaparát, židli, psací stůl
zahradní, nářadí apod. V roce 2015 jsme v MŠ Liptaň rekonstruovali zahradu a koupili
herní prvky za 250 000 Kč. Nikdy nenastal problém, že by obec požadavky paní učitelky
v MŠ Liptaň neuhradila. Vždy jsem jí vyšla vstříc. Dále ZO Liptaň podotýká, že hradí
vývoz jímky z MŠ Liptaň a každoročně jednu fůru uhlí 35metráku. ZO obce Liptaň také
připomínkuje, že obec Třemešná jako zřizovatel ZŠ a MŠ Třemešná žádost o finanční
příspěvek na provoz MŠ Liptaň 2019 ve stejné výši, jako byl v roce 2018 a to na částku
165 000 Kč a dle tabulky je na mzdové náklady vyčleněno 2 050 Kč. O žádném navýšení
tam není zmínka. ZO Liptaň proto nechápe, jak se tyto náklady mohly najednou vyšplhat
na částku 292 944 Kč. Dále požaduje po řediteli ZŠ podat pravidelnou měsíční písemnou
rekapitulaci jak obci Liptaň, tak i obci Třemešná o skutečných provozních nákladech
v MŠ Liptaň za daný uplynulý měsíc a dále zvážit, kdyby se do MŠ Liptaň stravování
dováželo ze školní jídelny v Třemešné a obec Liptaň by zajistila a hradila i uklízečku.
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Obce Liptaň požaduje také aktualizaci smlouvy o spolupráci mezi obcemi ze dne
11.12.2002. ZO Liptaň nechce a nemá zájem, aby se MŠ Liptaň zrušila nebo se omezil
provoz. To je naše stanovisko.
Gross – paní Tkáčová není zaměstnána a byla financována ze zdrojů EU a vůbec ne ze
státního rozpočtu. A to, že byla nemocná je na přítěž, protože ji nelze platit z evropských
peněz, jde to na vrub obce. Pokud by nebyla financována ze zdrojů EU, tak by byly
náklady na mzdové prostředky ještě vyšší, okolo 420 000 Kč. Pan starosta Třemešné má
ode mě všechny podklady a jak funguje komunikace mezi obcemi nevím a jak se
domlouváte mezi sebou nevím. Tabulky, o kterých mluví paní starostka Liptaně, chce jen
řádně nastudovat. 26.4.2019 bylo zasedání ZO Třemešná, na kterém se řeklo jasně, že se
MŠ Liptaň nebude financovat jako v předchozích letech a já jako ředitel školy potřebuji
rozhodnutí ZO, abych rozhodl, jak zajistit fungování MŠ Liptaň od září. To je pro mě
podstatné.
Pašas – To je v pořádku, že si provozní náklady na MŠ Liptaň hradí obec Liptaň. To je sice
pěkné, že si investujete do vlastní školy a vytápíte si jí. To je vaše budova, nás zajímá
financování. Pokud si budete MŠ Liptaň platit sami, je to vyřešeno My už čekáme
minimálně od ledna tohoto roku na řešení a já jsem již 2x navrhl, ji zrušit. Nás zajímá,
kolik je přihlášeno v MŠ Liptaň dětí a my platíme za vás ne vy nám. V roce 2017 byli 4
děti v Liptani a žádné nešlo do ŽŠ Třemešná. Dle mých informací od roku 2014 do roku
2018 přišlo do ZŠ Třemešná 2 dětí. Chci říci, že platíme školku v Liptani a do ZŠ
Třemešná od vás nenastoupí žádné dítě. Pokud si myslíte, že obec Třemešná platí málo,
tak bych byl rád, aby si ji platila obec sama. My jsme vám dali nějaký balíček peněz
vlastně za nic. Pro nás je to hodně peněz, my za ty peníze můžeme pořídit pro lidi daleko
více věcí. Domnívám, se že vázne komunikace mezi obcemi. My vlastně platíme
liptaňskou školku, ze které odchází děti pak do školy Města Albrechtic, takže platíme
školku Albrechticím.
starostka obce Liptáň – ale přece to mi neovlivníme a nemůžeme za to.
Pašas – já vím, že za to nemůžete, ale ani my za to nemůžeme a je to přece logické přemýšlení
obec Třemešná nemůže dávat v průměru 300 000 Kč do Liptaně, když pak k nám do
školy nejde ani jedno dítě a jdou do školy v Městě Albrechticích .
starostka obce Liptaň – v současnosti v MŠ Liptaň přihlášeno 13 dětí, to nejsou fiktivní děti –
docházka do předškolních a mimoškolních zařízení není nikde 100 %.
starosta – vrátíme se k podstatě věci. Ve vzduchu visí nějaká finanční částka za rok 2019, na
kterou je potřeba najít odpověď, kdo ji zafinancuje a jakým způsobem. Starostka obce
Liptaň tady přednesla nějaké požadavky za obec Liptaň a já si myslím, že na ty
požadavky je možné reagovat, abychom se dopídili, a jestli budou správně podložené
podklady, které můžete ověřit pro doplacení za období I.-VI. 2019 a následně pokud je
požadavek, aby se pravidelně vykazovala částka za uplynulý měsíc, tak lze to řešit tímto
způsobem. V roce 2020 má naběhnout jiné financování školství a směrodatné pro náklady
v roce 2020 je 30.9.2019. V roce 2020 by měl být spolupodíl financovaní minimální. Tím
by se dofinancovával provoz MŠ Liptaň zhruba 20 000 Kč a možná i míň. Ale rok 2019
musíme nějakým způsobem oboustranně vyřešit.
starostka obce Liptaň – abychom mohli ušetřit částku od září 2019, je možno dovážet do
školky obědy?
Gross – dovážením obědů neušetříme skoro nic, protože musíme zaplati člověka, který je
bude denně vozit a započítat dopravu. Vyjde to úplně stejně. Navíc by se musela
propustit kuchařku a kdo vydá svačinky? Zaměstnaná důchodkyně je nejdražší člověk,
protože je v nejvyšší třídě a čerpá nejvyšší mzdy. A pokud nebude zaměstnanec ZŠ, tak
se sníží úvazek a tím příspěvek státu. A v minulém roce jsem musel vysvětlovat, proč
chodí do školky 7 dětí, když jich tam má být 11. Vrhá to špatné světlo na ZŠ a při novém
financování to už nebude možné a budeme za to popotahováni.
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Salvet – vážená paní starostko, vážení zastupitelé obce Liptaň. My financovaní mzdových
prostředků v MŠ Liptaň řešíme dnes již na 6. veřejném zasedání ZO Třemešná. Za
současného nízkého počtu dětí v MŠ Liptaň a ZŠ a MŠ Třemešná, není v silách ředitel
školy, aby byly mzdové prostředky na pedagogické pracovníky hrazeny ze státního
rozpočtu. Současně je nutno připomenout, že ředitel podléhá zřizovateli příspěvkové
organizace, nikoli jiným osobám. Jak to bude v budoucnu s hrazením mzdových
prostředků na pedagogické pracovníky nikdo neví, protože je vydaný nový předpis a tuto
skutečnost se dozvíme možná až v říjnu. Z vašeho sdělení se mě zdá, že obec Liptaň
nechce hradit dále v budoucnu mzdové prostředky na pedagogické pracovník v MŠ
Liptaň. Já jsem na předchozím zasedání zastupitelstva už avizoval, že chci navrhnout
zrušení MŠ Liptaň na následujícím zasedání tohoto zastupitelstva, pokud se neobjeví
nějaká nová skutečnost. Dovolím si malý exkurs do historie. V prosinci 2002 se uzavřela
mezi obcemi smlouva o vzájemné spolupráci mezi obcemi o zajištění předškolní výchovy
dětí v obci Liptaň a musím připomenout, že příčinou bylo taktéž snižování mzdových
prostředků na pedagogické pracovníky, Tehdy se zrušila příspěvková organizace
v Liptani a vznikla nová ŽŠ a MŠ Třemešná s odloučeným pracovištěm v MŠ Liptaň. A
to z toho důvodu, aby se zrušil jeden ředitelský plat ve školce v Liptani, čili už tenkrát se
řešili mzdové prostředky na pedagogické pracovníky. Vzpomněla jste provozní náklady
v MŠ Liptaň. Pamatuji se, že zastupitelstvo obce Třemešná mnohokrát snižovalo
neinvestiční náklady ve prospěch obce Liptaň. Dnes si je zaplať pánbů, hradí v plné výši
sama. To je v pořádku, protože je to majetek obce Liptaň a obec se tímto zavázala již ve
zmíněné smlouvě 2002. V minulosti i tyto prostředky hradila obec Třemešná a tyto
náklady se snižovali na základě rozhodnutí ZO ve prospěch obce Liptaň. Co se týče
dovozu jídla, tak si myslím, že to narazí na hygienu. Závěrem chci říci, že já, jako
zastupitel obce Třemešná, spatřuji tuto spolupráci mezi obcemi jako jednoznačně
nevýhodná pro naši obec, protože obec Třemešná je zřizovatelem příspěvkové organizace
ZŠ A MŠ a jako takový musí hradit veškeré náklady, které jsou, včetně těch mzdových.
Z toho důvodu navrhuji toto usnesení: Zastupitelstvo obce ruší odloučené pracoviště
mateřské školy Liptaň (místo poskytovaného vzdělávání: Horní Povelice 13,
793 99 Liptaň) k 31.8.2019. Současně ve smyslu čl. V. Smlouvy, týkající se zajištění
předškolní výchovy dělí v MŠ Liptaň, uzavřené v prosinci 2002, od této smlouvy Obec
Třemešná odstupuje, počínaje dnešním dnem.
Starostka obce Liptaň – můžu se zeptat pana Salveta, kam mu chodily děti do základní školy
Salvet - do Města Abrechtic
Starostka obce Liptaň – tak nám vyčítáte, že Vám neposíláme děti do ZŠ a MŠ Třemešná a
vy sám, jste je poslal také do Albrechtic?
Salvet- bydlím v Rudíkovech a to je to blíž do Albrechtic
Starostka obce Liptaň - tato odpověď je, nezlobte se na mne, zarážející a důvod
neopodstatněný. Nám kážete, že máme děti posílat k vám a vy sám jste je poslal taky
jinam. Je to divné nezdá se Vám?
starosta – je zde návrh obce Liptaň, abychom se zabývali vyčíslením náklady za období I. až
VI. 2019 s tím, že se dořeší financování do konce roku. Bude se hledat alternativa snížení
finančních prostředků na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků a to formou
spolupráce obce Liptaň přímými finančními prostředky ZŠ Třemešná na dohody o
provedení práce a najde se vhodný pracovník.
Salvet – v minulém roce navštěvovalo MŠ Liptaň 5 až 6 dětí, které nebudou navštěvovat ZŠ
Třemešnou a jak tu zaznělo, nelze jim to nařídit, protože o tom rozhodují rodiče. Termín
ukončení MŠ Liptaň je důležitý nejen pro rodiče, kteří dají do MŠ Liptaň děti, aby věděli,
co bude od 1.9, ale i pro zaměstnance školky. Ten termín ukončení podle mě nelze
posunout, a pokud se posune do konce tohoto roku, pojedeme ve stejných kolejích až do
konce školního roku.
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starosta – pokud vím, jsou v MŠ Liptaň dva pracovní úvazky. A pokud by se školka zrušila,
hrozí zaplatit 10 platů odstupného dvěma pracovníkům. To jsou finanční prostředky,
které absolutně převyšují částku na doplacení tohoto roku, s tím že výhled příštího roku je
naprosto odlišný s ohledem na změnu způsobu financování, které se chystá.
Kománek – pokud se školka ukončí do konce srpna, tak odstupné zaplatí kraj a ne my. Po září
už to bude platit naše obec.
starostka obce Liptaň – chci se zeptat, proč tento požadavek nepřišel v říjnu loňského roku,
proč až teď? Proč to nepřišlo k nám na projednání? Z obce Liptaň nikdo neřekl, že
nebudeme platit. Od obce Třemešná jsme obdrželi rozpočet s žádostí o zaplacení
165 000 Kč.
Pašas – 165 000 Kč jsou za provoz na MŠ Liptaň a ne na mzdové prostředky na pedagogické
pracovníky. My jsme v listopadu loňského roku schválili navýšení platů o 700 000 Kč,
včetně LŠ Liptaň.
starostka obce Liptaň – rozumím, že letošní rok je zlomový, co se týče financování. Můžeme
dostat k 30.6. tohoto roku vyjádření, kolik nás mzdové náklady stály a dále dořešit
pracovníka od 1.9., který by se zaměstnal na dohodu? Můj názor je, že se budeme podílet
na financování MŠ Liptaň.
Peterová – paní starostko, když pan ředitel školy vyčíslí k 30.6.2019 skutečné mzdové
náklady na platy učitelů, které byly vynaložena na MŠ Liptaň a které by doplácela naše
obec. Může to být 200 000 Kč, 300 000 Kč nebo 500 000 Kč, obec Liptaň to zaplatí?
starostka obce Liptaň – nechceme Vám nechat dluhy a chceme zaplatit to, co opravdu bude
vykázáno.
starosta – bylo panem Salvetem navrhnuto usnesení. Já vznáším protinávrh usnesení. Bude
následujícího znění :ZO ukládá řediteli ZŠ a MŠ Třemešná vyčíslit skutečné náklady na
finanční prostředky na rok 2019 v období leden až červen do 31.7.2019 v rozdělení
provozních nákladů a mzdových nákladů dle finančních zdrojů, a předloží jej zřizovateli
a obci Liptaň k vymáhání.
Kománek – každá obec by měla mít svoji samostatnou školku. Naše zastupitelstvo snižuje
náklady v ZŠ Třemešné. O proplácení nákladů za MŠ Liptaň se mluví několik let a po
zkušenosti tomu dnes nevěřím. Dnes se slíbí, že se náklady platit budou a ve finále se
řekne ne. Jak zde bylo řečeno, my o té otázce jednáme delší dobu.
starostka obce Liptaň – my tuto otázku řešíme poprvé. Za předchozího volebního období to
s námi nikdo neřešil, že doplácíte.
Pašas – my o financování MŠ Liptaň jednáme už půl roku. Když si přečtete zápisy z našeho
ZO, tak se dočtete, že jsem několikrát řekl, aby se s vaší obcí jednalo, ať se to domluví.
Pokaždé byla nějaká výmluva. Já za to nemůžu, že nejste k tomuto bodu od začátku
přizváni. Další věc je, že loni bylo nové zastupitelstvo a ta informace, že obec Třemešná
doplácí tolik peněz za školku v Liptani, tak to jsme nevěděli ani my. Kdybychom to
věděli už loni v říjnu, tak by se to řešilo dříve.
starostka obce Liptaň – to jsme nevěděli ani my.
Pašas – no vidíte ani já nebo my taky ne.
starostka obce Liptaň – tak proč nás trestáte za něco, co vám chceme doplatit a otázka zůstává
jedna, proč jste nás včas neinformovali.
Pašas – tak to vás měl informovat asi pan starosta, ne zastupitele si myslím. A vy se zavážete,
že mzdové náklady doplatíte? Takže obec Třemešná za MŠ Liptaň už nebude doplácet
nic?
starostka obce Liptaň – ano, doplatíme náklady vynaložené do 30.6.2019. My jsme neřekli, že
vám je nezaplatíme. A zaplatíme na další období další náklady a mzdy za zaměstnance,
které nezaplatí kraj. Zaplatíme to, co vykáže v nákladech škola obci Třemešná.
Pecháček – bude tedy sepsána nová dohoda spolupráci mezi oběma obcemi a to co nejdříve?
Bylo by dobré stanovit termín do konce srpna.
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Návrh na usnesení:
ZO ukládá řediteli ZŠ a MŠ Třemešná vyčíslit skutečné náklady na finanční prostředky na rok
2019 v období leden až červen 2019 do 31.7.2019 v rozdělení provozních nákladů a
mzdových nákladů dle finančních zdrojů, a předloží jej zřizovateli a obci Liptaň. Současně
ukládá starostovi připravit do 20.8.2019 ve spolupráci s obcí Liptaň novou smlouvu o
spolupráci při spolufinancování provozu školky Liptaň.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel se: 3 (Salvet, Kománek, Pašas)

Usnesení č. 118/10/2019 bylo schváleno.

Salvet – na minulém zasedání ZO jsem přednesl, že jsem rozhodnutý navrhnout zastupitelům
usnesení o zrušení odloučeného pracoviště MŠ Liptaň, protože doplácet v roce 2019
částku 50 000 Kč na 1 dítě v MŠ Liptaň je ve vztahu k dětem v naší MŠ nemorální. Také
jsem minule řekl, že bych byl rád, kdyby na zasedání zavítal někdo z vedení obce Liptaň
a pokud vedení školy potvrdí, že naše obec nebude za MŠ Liptaň platit ani korunu,
případně se uzavře smlouva o tom, že obec Liptaň bude finanční závazky platit ze svého,
tak nemám s tím problém, ale v opačném případě navrhnu na dalším ZO zrušit odloučené
pracoviště MŠ Liptaň. 300 000 Kč je pro naši obec moc. Zopakuji mnou navrhnuté
usnesení.
Návrh na usnesení:
ZO ruší odloučené pracoviště mateřské školy Liptaň (místo poskytovaného vzdělávání: Horní
Povelice 13, 793 99 Liptaň) k 31.8.2019. Současně ve smyslu čl. V. Smlouvy, týkající se
zajištění předškolní výchovy dělí v MŠ Liptaň, uzavřené v prosinci 2002, od této smlouvy
Obec Třemešná odstupuje, počínaje dnešním dnem.
Hlasování: pro: 2 (Salvet, Kománek)
zdržel se:2 (Pecháček, Pašas)

proti: 4 (Kocián, Králová, Zahradník, Peterová)

Usnesení č. 119/10/2019 nebylo schváleno.
6. Informace starosty
• Sociální bydlení Damašek
Starosta představil zástupce firmy 7Dbim z Krnova, kteří odprezentovali návrh vizualizace
sociálního bydlení v lokalitě Damašek. Jedná se o koncepci stávajícího domu Damašek 29
s výstavbou 8 bytů (6x1+1, 2x2+1). Předpokládané hrubé náklady byly spočítány na 13,9 mil
Kč bez DPH (z toho projekt 520 tis Kč, demolice 550 tis Kč, stavba technického zázemí 750
tis, zpevněné plochy 220 tis, sítě a přeložky 1 mil Kč)
Starosta – stát navrhuje legislativně určit obcím, jaké procento bytového fondu obcí a měst
musí být určeno na sociální bydlení. Připravuje také dotační program na podporovanou
výstavbu těchto bytů. Je potřeba být připraven, a základem je mít zrealizovanou
projektovou dokumentaci.
Proběhla prezentace vizualizace bytového domu pro sociální bydlení.
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Revitalizace bytového domu č.p. 90
Starosta informoval o skutečnosti, že firma Taylor stavební s.r.o. jako vítěz výběrového řízení
se vzdala podpisu smlouvy o dílo. Byl proto osloven uchazeč umístěný na druhém pořadí,
zda-li by byl schopen realizaci provést. Máme slovní potvrzení, že firma Vapes je
připravena stavební akci zrealizovat.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí odstoupení firmy Taylor stavební s.r.o. jako vítězného uchazeče na
zakázku Revitalizace bytového domu Třemešná č. p. 90-II. etapa a schvaluje uzavření
Smlouvy o dílo s firmou umístěnou na druhém pořadí VAPES CE s.r.o., Stonavská 51/6, 735
35 Horní Suchá v celkové hodnotě 2 312 276,12 – Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy . V případě, že firma Vapes CE s.r.o. neprojeví součinnost, bude VŘ na tuto zakázku
zrušeno.
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 120/10/2019 bylo schváleno
• Smlouva ČEZ distribuce o věcném břemeni
starosta – informoval o návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu č. IP-128023974/JE/1 s ČEZ distribuce ve věci vedení el. přípojky k novostavbě rodinného domu
pana Petra Mazánka.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. o věcném břemenu č. IP-12-8023974/JE/1
s ČEZ distribuce.
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 121/10/2019 bylo schváleno.
• Zapůjčené přístroje vysoušení zdiva elektroosmózou v KD
starosta – v kulturním domě jsou od prosince instalovány dva elektropřístroje a odvlhčování
zdiva pracující na principu elektroosmózy. Zkušební sondy prokázaly, že v místě
umístění přístrojů došlo ke snížení vlhkosti ve zdivu o 60 %. Přístroje je nutno vrátit a
zaplatit půjčovné ve výši 12 tis Kč, nebo je možno přístroje odkoupit. Cena je 90 tis za
oba přístroje. Záruka je 30 let a bezplatný servis.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zakoupení 2 ks el.přístrojů k vysoušení zdiva do |KD od firmy Empemont za
cenu 90 tis Kč
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 122/10/2019 bylo schváleno.
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• Technika k údržbě veřejných prostranství
Starosta – byli osloveni oba přední čeští výrobci zahradní techniky za účelem předváděcí
akce. Firma SECO předvedla stroj SECO Exclusive UJ 102-24. Firma Wisconsin
předvedla stroj Piraňa. S ohledem na nerovnost prostranství naší obce a větší objem
výklopného koše s dostatečným zdvihem se projevil jako vhodnější sekací traktor Piraňa.
Tento stroj je TOPem v nabídce firmy. Zákazníkům je od stejného výrobce také nabízen
stroj s označením Bulldog, který je stejné konstrukce, avšak s benzínovým motorem a bez
přídavné hydrauliky. K tomu je možno objednat vysokozdvižný zásobník na trávu, žárově
zinkované žací ústrojí, závaží se závěsem a krycí plachta.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zakoupení sekacího traktoru Bulldog dle předložené cenové nabídky firmy
Wisconsin Engineering CZ s.r.o. cenou dodávky 355 431,- Kč.
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 123/10/2019 bylo schváleno.
• Vodoměrná šachta Damašek
Starosta – obec připravila realizaci vodoměrné šachty na další větvi vodovodního řádu, a to
v části od domu manželů Palyzových po dům Večeřů. Šachtu je nutno vybudovat na
obecním pozemku. V místě předpokládané realizace však obecní pozemek zasahuje do
zaplocené části, kterou užívají manželé Palyzovi. Protože nedošlo ke slovní dohodě o
možnosti realizace této šachty v předpokládaném místě s uživateli pozemku, bude
provedeno vytýčení hranic pozemku v terénu, a celý proces výstavby bude realizován
pouze za předpokladu administrativních a majetkoprávních zákonných možností.
Pašas – když se ty pozemky rozdělí na obecní a od Palyzů, tak tam bude prostor na tu
šachtici? Je tam tolik metrů?
Palyza – 1,5 se posune plot, ale bezpečnostní hranice 2 metry.
Takže to nesouhlasí, to tam v životě nemůžete dát. Potřebujete povolení od majitelky.
starosta – my nepotřebujeme. Obec je v tomto případě v zákonném právu.
Palyza – v jakém zákonem právu, že porušujete předpisy. Můžete kopat 2 m od pozemku.
starosta – ale vůbec ne. My tam nestavíme stavbu, která bude nahoře. My ji chceme dát do
země, to znamená, že to bude ležet v obecním pozemku bez omezení okolních vlasníků.
Palyza – potřebujete stavební povolení a souhlas.
starosta – nechme to tak, já se nechci hádat úplně zbytečně. Nechme to na oficiální cestě.
Jenom informuji zastupitele o tom, že když chceme něco stavět, tak se nacházejí
problémy, které se musí řešit.
Palyza – ještě jste zapomněl říct, že jste nám vyhrožoval.
starosta – ale vůbec ne.
Palyza – ne, co jste nám říkal, že jestli přijdeme na obecní úřad, tak nikdy nic v životě
nedostaneme, to jste přímo řekl.
starosta – pane Palyza vy to obracíte. Já říkám, že tady jde o spolupráci obce a každého kdo tu
v obci je. Že obec vám nic nebere, a že v budoucnu vy taky po obci něco budete chtít a
my rádi vyjdeme vstříc. My jenom chceme uložit vodoměrnou šachtu sloužící všem.
Palyza – vždyť jste nám říkal, že tu nemáme ani chodit.
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starosta – ale to je nesmysl, tady tato formulace.
Palyza – nesmysl, tak proč teď lžete těm lidem tady do očí. Vždyť jste nám to řekl.
starosta – já budu muset chodit se svědkama, protože to asi jinak v budoucnu nepůjde.
Salvet – jiná možnost položení šachtice tam nebyla?
Palyza – je, jít trošku níže o 50 metrů.
starosta – nemůžeme jít níže. Voda přechází přes potok a pokračuje nahoru a jinde prostor
není. Ten je jen v navrženém místě a je tam dostatečný. Podívejte se, nechme rozřešení
na oficiální cestě. Když se to tam nebude moci stavět, bude se hledat úplně něco jiného.
Pecháček – to tam je jako komunikace, ten prostor a je to průjezdné?
starosta – v navrženém místě to průjezdné není. Vše to bude všecko ruční práce, možná na
malý bagr.

7. Diskuse
Pašas – jak to vypadá s aktualizací OZV před hlukem?
- Jak to vypadá s naší žádostí o pozemek vedle bytovek?
starosta – aktualizovaná OZV je na připomínkování na vnitru. Vzhledem k dovoleným
očekávám obdržení posudku koncem měsíce. Pozemek ve vlastnictví obce vedle bytovek,
který získala obec bezúplatně od pozemkového úřadu, bude moci obec prodat za
podmínky, že nedojde ke změně způsobu užívání pozemku. Pokud k ní dojde, bude muset
obec doplatit cenu dle znaleckého ocenění.
Pašas – měl bych připomínku k informaci uvedené ve zpravodaji. Píše se zde, stínem
prezentace naší obce, je malá podpora občanů a zastupitelů. Mne se to dotklo, neboť já
jsem o tom nevěděl. Proč jsi nám jako starosta neposlal informace?
starosta – soutěž vesnice roku byla dostatečně prezentována na webových stránkách obce.
Byla to již naše třetí účast za sebou, a každoročně tuto naši účast dopředu pro veřejnost
avizujeme. Věta ve zpravodaji se nevztahuje pouze k tomuto roku.
Fojtková – z pohledu občana si myslím, že tu vázne komunikace, jak mezi vámi, tak mezi
školou a obcí. Já si myslím, že máte všichni pracovní emaily a na ty chodíme denně
všichni. Proč by měl zastupitel chodit na stránky obce. A pro občany rozhlasem. Chtěli
by se také podívat. Já jsem byla jednou, protože jsme byli výjimečně pozváni, aby děti
něco předvedli. A byla jsem účastna této prezentace a bylo to zajímavé. Myslím, že i lidi
by to zajímalo. Sama nechodím běžně na stránky obce, jenom občas.
Pašaš – kdo z občanů nebo se zastupitelů o tom věděl? Zastupitelům stačilo napsat o této akci
email. Tak to mělo být aspoň v rozhlase. Pan starosta pak ve zpravodaji píše, že neúčast
občanů nám sráží bodové hodnocení.
Pecháček – zastupitelstvo bylo ve čtvrtek a soutěž byla po něm v pondělí, takže na
zastupitelstvu stačilo o soutěži informovat a nic víc. Měli bychom se domluvit, že
budeme informováni emailem. Některé záležitosti probíráme emailem, jako např.
předváděčku zahradní techniky, tak proč o soutěži nebyl napsán email, že ten den bude to
či ono.
Pašas – nejde tu o zastupitele, ale tady se to týká hlavně občanů, ale nebylo to ani vyhlášené
v rozhlase.
starosta – byla to už naše třetí účast. Kromě občanů, kteří mají skutečný zájem nikdo jiný
nikdy nepřišel navíc.
Pašas – Rosťo já chci jen říci, že o akci nikdo nevěděl a ve zpravodaji občany a zastupitele
pomlouváš, a to mě to vadí.
starosta – je to jenom postesknutí nad danou věcí. Je to konstatování dění z uplynulých účastí.
Já nikdy nepomlouvám lidi.
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Pašas – říkáš, že o tom byla informace na webu obce. Já už vidím moji 85 letou babičku, jak
si rozklikne stránky obce. A mnozí ani počítač nemají. Když se dá vyhlásit prodej slepic,
tak se měla opakovaně vyhlásit i tato soutěž.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce

Ověřovatel zápisu:
Z. Pecháček

………………….

dne …………………..

F. Pašas

.…………………

dne ………………….
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