Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 10. 6. 2011
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: p. Ondruszová , Pecháček
Neomluven: p. Veselý
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů.
Zapisovatelka: Alena Kyšková
Ověřovatelé zápisu: T . Salvet, R. Sova
Návrhová komise: předseda – J. Galda
členové – J. Kománek, J. Vajdík
Hlasování:

Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé z 5. zasedání zastupitelstva J. Vajdík, J. Kománek – k zápisu nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Starosta navrhl doplnit program o bod č. 6 závěrečný účet o samostatný bod hospodaření
mikroregionu Krnovsko a Osoblažsko.
Hlasování o doplnění programu:
Pro 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Program:
1. Zahájení – určení zapisovatele
2. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3. Závěrečný účet obce za rok 2010 a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok
2010
4. Rozpočtová opatření
5. Škola
6. Závěrečný účet o hospodaření mikroregionu Krnovsko a mikroregionu Osoblažsko
7. Prodej pozemků
8. Informace starosty
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

Hlasování o celém programu:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
3. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a závěrečný účet obce za rok
2010
Závěrečný účet obce za rok 2010 byl vyvěšen na úřední desce od 26. 4. 2011 do 11. 5. 2011.
Přezkoumání hospodaření bylo vyvěšeno na úřední desce od 26. 4. 2011 do 11. 5. 2011.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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Návrh na usnesení
ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 – souhlas s celoročním hospodařením a to bez
výhrad.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
4. Rozpočtová opatření
RO č. 4,5,6,7/2011 nemění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o přesun mezi
paragrafy a položkami.
RO č. 9/2011 mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části o 250 000,- Kč. Jedná se o 1
zálohu dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
RO č. 10/2011 nemění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o přesun mezi
paragrafy a položkami.
RO č. 4,5,6,7,9,10 zastupitelstvo bere na vědomí.
RO č. 8/2011 mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části o 90 000,- Kč. Jedná se o dotaci
z Úřadu práce. Bruntál za 4/2011.
RO č. 8 zastupitelstvo bere na vědomí.

5. Škola
Byla provedena kontrola hospodaření ve školní jídelně. Našly se nedostatky, které jsou
uvedeny ve zprávě z kontroly ze dne 30. 5. 2011. Nedostatky se týkaly evidence výběru
stravného včetně systémového provázání s programem. Evidence stravného může mít vliv na
hospodářský výsledek ŠJ. Byla přijata opatření k nápravě stavu od 30. 6. 2011.
ZO obdrželo žádost paní ředitelky na posílení příspěvku na platy ZŠ a MŠ Třemešná.
Jedná se o posílení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků. Žádost je o 260 000,Kč pro pedagogické pracovníka na nenárokové složky mzdy (odměny, osobní přípatky) a
106 000,- Kč pro provozní pracovníky na dorovnání základních tarifů.
Ředitelka – pokud se jeví částka 260 000,- Kč, hodně požadují alespoň 130 000,- Kč,
pedagogové si to zaslouží. Již tak jsem učinila opatření, která částečně uspoří finanční
prostředky
Starosta - pro hlasování je potřeba rozdělit příspěvek na platy do školy na pedagogické a
nepedagogické pracovníky. Jako první navrhuji hlasovat o nepedagogických pracovnících

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zvýšení příspěvku na platy provozních zaměstnanců ZŠ a MŠ Třemešná o
106 000,- Kč včetně odvodů.
Pro: 6
Usnesení bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta – 260 000,- Kč pro pedagogické pracovníky je příliš mnoho. Úsporu vidím ve zrušení
školního klubu a místo školního klubu posílit školní družinu.
Ředitelka – školní klub plně dotuje KÚ
- ve zřizovací listině je schváleno jen jedno oddělení ŠD. Musí se rok dopředu žádat
o povolení dalšího oddělení.
– odměny částečně hradí KÚ
Starosta – nesouhlasím. Příspěvek na dítě z kraje je ve ŠD mírně přes 10 000,- Kč/rok. Na
školní klub je to jen 3500,- Kč/rok. Kapacita školní družiny je zřizovací listiny 42 dětí.
Je potřeba vytvořit např. druhé oddělení, kde budou ti větší než provozovat školní
klub.
Starosta – nevidím důvod, proč by pedagogové nemohli dostat odměnu na konci roku
a ne ji dostávat během celého roku.
Salvet – učitelé jsou aprobování pracovníci, měli by vědět dopředu, za kolik budou pracovat.
- finanční prostředky by měli dostat
- stále schází vize, jak se bude se školou nakládat
Janošec – bylo řečeno, že byla provedena opatření k úspoře fin. prostředků. Chtěl bych vědět
kolik to dělá.
Ředitelka – asi 160 000,- Kč se podařilo ušetřit spojením hodin výuk. Nyní odchází 1 pedagog
do Krnova. Pedagogové si zaslouží být ohodnoceni.
Janošec – pokud budou kategoricky nastaveny požadavky, bude přirozeným vývojem migrace
pedagogů.
Vajdík – na začátku školního roku jsou vypsány kroužky, do kterých se mohou děti přihlásit,
ale do konce školního roku jich spousta zanikne.
Poláčková – kroužky pracují celoročně
Salvet – rodiče by měli motivovat děti, aby navštěvovali kroužky.
Salvet – navrhoval bych poskytnout 70% z požadované částky
Kománek – nenavyšoval bych mzdové prostředky pedagogů. Zčeho je chcete vzít,
z osvětlení, lesů,……
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje navýšení příspěvku na mzdy pedagogických pracovníků o 250 000,- Kč.
Pro: 2
Proti: 2
Zdržel se: 2
Usnesení nebylo přijato.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje navýšení příspěvku na mzdy pedagogických pracovníků o 130 000,- Kč.
Pro: 3
Proti: 2
Zdržel se: 1
Usnesení nebylo přijato.
ZO obdrželo žádost paní ředitelky na zvýšení školného na MŠ Třemešná.
Zvýšení je následující 5-ti denní návštěvnost v měsíci ze 60,- na 80,- Kč, pro děti, které
navštěvují MŠ jen dopoledne - čtyřhodinové z 80,- na 140,- Kč, a celodenní ze 120,- na 200,Kč.
Kománek – navýšení se mi zdá trochu vysoké.
Starosta – měsíčně se na školném vybere cca 1 600,- Kč
Vajdík – nenašly by se v rozpočtu obce finanční prostředky, aby se školné nemuselo
zvyšovat?
Starosta – navrhoval bych školné ve výši 60, 100 a 150 Kč
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Galda – jsem pro školné ve výši, v jaké je navrženo v žádosti paní ředitelky.
Ředitelka – zvýšení školného je návrh. V MŠ je nutno obměnit hry, hračky, pomůcky pro
vzdělávání.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zvýšení školného v MŠ Třemešná ve výši 80, 140 a 200 Kč
Pro: 2

Proti: 4

Zdržel se: 0

Usnesení nebylo schváleno.
Návrh na hlasování:
ZO schvaluje zvýšení školného v MŠ Třemešná ve výši 60, 100 a 150 Kč.
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 3
Usnesení nebylo schváleno.

Salvet – myslím si, že by se mělo dát starostovi za úkol najít zdroje a možnosti dofinancování
školného MŠ z rozpočtu obce, popřípadě najít jiné zdroje
6. Zpráva o hospodaření za rok 2010 Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska a
Mikroregionu Krnovsko
Tyto zprávy byly vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu.
Zastupitelstvo bere tyto zprávy na vědomí.
5. Prodej pozemků
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 2851/2 trvalý trávní porost o výměře 756 m2 a 15
zahrada o výměře 448 m2 v k. ú. Třemešná paní Jiřině Palyzové za odhadní cenu 6660,- Kč a
náklady spojené s vyhotovením smlouvy.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku pozemky parc. č. 314/4 orná půda o výměře 598 m2 a parc. č.
316/4 zahrada o výměře 106 m2 v k. ú. Třemešná panu Martinu Koudelkovi za odhadní cenu
1780,- Kč a náklady spojené s vyhotovením smlouvy.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Pozemek 1918/3 je uveden ve zřizovací listině ZŠ a MŠ Třemešná. Je nutno schválit dodatek
ke zřizovací listině, kterým se tento pozemek vyjímá ze správy ZŠ a MŠ Třemešná.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje dodatek č. 1 k Zřizovací škole příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Třemešná.
Pro: 6
Usnesení bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 1918/3 orná půda o výměře 235 m2 v k. ú. Třemešná
panu Martinu Liberdovi za odhadní cenu 1 160,- Kč a náklady spojené s vyhotovením
smlouvy.
Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Informace starosty
Je potřeba zvolit člena školské rady za zřizovatele. Navrhuji zvolit na Jiřího Kománka, který
se již sezení školské rady zúčastnil.
Návrh na usnesení:
ZO volí člena školské za zřizovatele pana Jiřího Kománka
Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
- obec bude provádět svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Termín je 18. 6.
2011. Občané jsou informováni přes vývěsní místa.
- nové web stránky obce, kde naleznete dostatečné informace
- Obec má povinnost vést kroniku. Od roku 2007 není vedena kronika. Kdo ji bude dělat?
- Dotace pod MAS Krnovsko – projekt na výstavbu dětských hřišť uspěl. Celkově získaná
částka (náš díl z dotace) je cca 70 000,- Kč.
- projekt na rekonstrukci sociálního zařízení ZŠ Třemešná pod MAS Krnovsko neuspěl.
- namontované radary v obci neplní svůj účel. Probíhá jednání o montáži semaforů.
- je uzavřena hospodářská smlouva s obcí Vysoká a SDH Třemešná, díky které mají SDH
Třemešná zapůjčenou Avii. Hasiči mají provádět revizi hydrantů ve Vysoké a Vysoká
uhradí částku 10 000,- Kč. Dva roky již nebyl příspěvek obce Vysoká zaplacen. Jedná se
s obcí Vysoká o nové smlouvě a převodu Avie.
Salvet – starou smlouvu bych nerušil, mám informace, že o spolupráci s Vysokou má
zájem SDH Jindřichov
- k 30. 6. Končí pracovníci VPP. Výpadek těchto pracovníků při údržbě veřejné zeleně bude
řešen částečně veřejnou službou.
Vajdík – pracovníci veřejné služby nebudou stačit.
- obec v současné době nemá kronikaře. Poslední záznam v kronice je proveden v roce 2006.
Pokud by měl někdo zájem psát obecní kroniku, může se přihlásit.
7. Diskuse

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce
Ověřovatelé: T . Salvet, R. Sova
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