Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 20. 4. 2012
Přítomní: dle prezenční listiny
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů. Pan Pecháček se dopředu řádně omluvil
z počáteční nepřítomnosti.
Zapisovatelka: Alena Kyšková
Ověřovatelé zápisu: Salvet Tomáš, Galda Jindřich
Návrhová komise: předseda – Sova Radek
členové – ajdík Jaroslav, Kománek Jiří
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé z 12 zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starosta informoval zastupitelstvo, že ke dni dne 17. 4. 2012 obdržel abdikaci člena
zastupitelstva obce Třemešná pana Rostislava Veselého. V tomto případě se postupuje podle
zákona č. č. 491/2001 Sb., volby do zastupitelstva obcí. Zánik mandátu je popsán v § 55 a
nastupování náhradníků v § 56. Místo pana Veselého může zaujmout náhradník ze strany
České hnutí za národní jednotu dle pořadí výsledků voleb do zastupitelstva obcí v roce 2010.
Všichni náhradníci této strany byli osloveni. Žádný z nich nemá zájem o uvolněné místo
v zastupitelstvu Třemešná. Jejich rozhodnutí má písemnou podobu. Pokud nikdo z náhradníků
z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5 nechce nastoupit na
uprázdněné místo, tak nastane situace podle § 56 odst. 3:
Není-li náhradník, zůstane mandát uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Třemešná bude tedy ve zbytku volebního období 2010-2014 pouze 8
členné.
Program zasedání:
1. Zahájení – určení zapisovatele
2. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3. Rozpočtová opatření
4. Konkurs na místo ředitele ZŠ a MŠ Třemešná
5. Prodej pozemků
6. Informace starosty
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0
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3. Rozpočtová opatření
RO 1/2012 mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části o 18 000,- Kč, jedná se o dotace
z Úřadu práce Bruntál.
RO č. 2/2012 nemění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o přesun mezi
paragrafy a položkami.
4. Konkurs na místo ředitele ZŠ a MŠ Třemešná
Doposud je osobou pověřenou řízením ZŠ a MŠ Třemešná paní Mgr. Jana Brodová. Konkurz
na ředitele školy je předpokladem ještě pevnější stabilizace tohoto zařízení a pro uchazeče o
toto místo bude spojen s vypracováním koncepce budoucího zaměření školství v naší obci.
V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích ukládá vyhláška zřizovateli, aby pověřil svého zaměstnance, který není členem
konkursní komise, funkcí tajemníka. Tajemník konkursního řízení organizačně a
administrativně zabezpečuje jednání komise.
Starosta- navrhuji na tajemníka paní Alenu Kyškovou
Galda – je nutný konkurz, nedá se jmenovat ředitelka na dobu neurčitou?
Starosta – platí zákon, podle kterého do 30. 4. 2012 se musí vypsat konkurzní řízení. Bez
konkurzu nemá současná ředitelka pro svá rozhodnutí v budoucnu oporu v zákoně.
17.16 hod přišel Z. Pecháček
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce vyhlašuje konkursní řízení na místo ředitele, ředitelky Základní škola a
Mateřská škola Třemešná a zároveň zastupitelstvo obce pověřuje paní Alenu Kyškovou
tajemnicí konkursní komise v konkursním řízení na místo ředitele, ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Třemešná v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích.
Pro:

8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
5. Prodej pozemků
Zastupitelstvo schválilo záměr pro prodej pozemku č. 2756/1 o výměře 7 m2 v k. ú. Třemešná
(usnesení 20/12/2012). Zájem o odkoupení projevili Aleš Papcún a Kateřina Papcúnová
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2756/1 o výměře 7 m2 v k. ú. Třemešná Aleš
Papcún a Kateřina Papcúnová za cenu 175 Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti
(1000 návrh na vklad).
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Žádost o odkoupení části lesního pozemku parc. č. 925/3 v k. ú. Třemešná. Žádost podali
Miluše a Petr Bortlíkovi.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro prodej části lesního pozemku parc. č. 925/3.
Pro: 0

Proti: 5

Zdržel se: 3

Žádost o odkoupení pozemku.st. č. 550/2 v k.ú Třemešná podaná panem Radimem Antlem.
Na pozemku je umístěna veranda jeho domu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro prodej pozemku parc. st. č. 550/2 v k.ú Třemešná.
Pro: 8 Proti: 0

Zdržel se: 0

Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 372 v k. ú. Třemešná podaná panem Janem
Botkem. Pozemek by sloužil k přístupu k jeho nemovitosti.
J. Botek – jedná s o pás cca 6 m široká pro přístup k nemovitosti. Z místní komutace není
možný vjezd na pozemek.
Kománek – ve vjezdu brání svodidlo
J. Botek – svodidlo nepřekáží, je možné jednat se silnicemi o úpravě svodidla.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro prodej části pozemku parc. č. 372 v k.ú Třemešná.
Pro: 8 Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta předložil zastupitelům záměr pana K. Štefanika postavit dřevěnou garáž na pozemku
2081/3 v k. ú. Třemešná. Zastupitelé neměli k záměru žádné připomínky.
6. Informace starosty
Starosta podal informace k následujícím bodům
 Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko a Mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska za
rok 2011.
 Informace o stavu příprav nového územního plánu obce Třemešná (v týdnu od 23. 27. 4. 2012 bude zveřejněna výzva k podání nabídky na zpracováni ÚP) Budou
osloveny firmy.
 Informace o výkonu VS a VPP na rok 2012 (od 1. 1. 2012 jsou výkonem VS povinni
všichni uchazeči o zaměstnání evidováni na Úřadě práce. Výkon VS spočívá
v odpracování max. 20 h týdně. Výkon VS nemá finanční zvýhodnění uchazečů UP a
stát těmto vykonavatelům již neumožňuje získat finanční bonus. Pracují tedy zdarma.
V současné době vykoná VS u naší obce 6 občanů. Na VPP může obec počítat max. se
2 lidmi. Obci se dále podařilo získat finanční prostředky na zaměstnání 1,5 úvazku
tělesně postižených)
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 Informace o vyřazených pohledávkách z podrozvahy účetnictví obce Třemešná (GVG
(434 732,40 Kč), Milan Krejčí (7390,- Kč) – obě jsou nedobytné pohledávky)
 Informace o účasti starosty Třemešné na zasedání zastupitelstva Města Albrechtic,
z důvodu otevření spolupráce Svazku voda a Města Albrechtic spočívající v případné
dodávce Třemešenské vody. Druhým bodem bylo přesvědčit zastupitele Města
Albrechtic a vybudovat cyklostezku Třemešná-Město Albrechtice)
 Informace o cenové nabídce renovace parket v tělocvičně ZŠ. Náklady byly vyčísleny
v částce 171 600,- Kč.
 Informace o snižování nákladů na telefonní hovory (obec+škola).
 Informace o cenové nabídce na rekonstrukci chodníků. Na rekonstrukci chodníku
k ZŠ získala obec dotaci. Chodníky kolem silnice I. třídy jsou ve vlastnictví obce, ale
na pozemcích ŘSD. Obec nechala tyto chodníky zaměřit. Bylo by dobré získat
pozemky pod chodníky do majetku obce.
 Činnost kontrolního a finančního výboru
 Informace o dotacích (v současné době je možnost zpracovat žádost o dotaci na
vybudování kompostárny. Cena za zpracování je 30 000,- bez DPH.
Dále se podařilo uspět s žádosti o dotaci podanou v roce 2011 na vybudování
bezdrátového rozhlasu v rámci protipovodňových opatření v obci.
 Záměr vybudovat novou větev vodovodního řádu pro objekty podél komunikace od
Restaurace U kaštanů po viadukt Osoblahy z důvodu současného komplikovaného
napojení jednotlivých objektů přípojkami přes potok Mušlov.
7. Diskuse
Salvet – bylo by dobré zakomponovat u cenové nabídky pro tělocvičnu také opravu parket
v kulturním domě.
Kománek – k těm dotacím o kompostárnu, já bych byl pro zpracování žádosti o dotaci
Starosta – kompostárna může mít dva úhly pohledu. Získáme možnost likvidace biologicky
rozložitelného odpadu, který bude pro obce povinný od roku 2014, a budeme mít
možnost získání techniky k údržbě obce a vytvoření pracovního místa.
Savet – já vidím tu techniku pouze jako určitý bonus. Přece jenom se bude jednat o určitý
provoz s odpovídajícími předpisy. A pokud zde bude ta bioplynka, můžeme odpad
dávat tam.
Vajdík – já vám to říkám už tři roky. Kupte traktorek. Podívejte se kolem. Já jsem zvědav, jak
chcete se dvěma VPP udržet posekanou obec. Dopadne to jako loni. Máme jednu
z nejškaredších obcí. Vezměte milion, který dáváte do školy, školu změňte a dejte jej
mezi lidi, které zaměstnáte. A ještě by mne zajímalo, tady se dost intenzivně kácelo.
Existuje nějaký návrh, jak by to mělo v budoucnu vypadat?
Starosta – žádný návrh v této chvíli není zpracovaný. Na některých pozemcích bude náhradní
výsadba (hřbitov, pozemek kolem zastávky). Jako dřeviny byly vybrány lípy a buky.
Salvet – předpokládám, že ne buky lesní, ale nějaké jiné kultury.
Starosta – ano, jsou to kultury s maximální výškou 8m.
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Vajdík – jak se bude řešit ČOV, aby se nedoplácelo na její provoz
Starosta – stočné je nízké. Za pravidelný vývoz žumpy se platí mnohem více. Stočné by mělo
být minimálně 15,- Kč. Je to ale jenom jeden pohled na tento problém. Spravedlivější
je paušální platba každého občana např. 500 Kč za rok s tím, že má jeden vývoz
žumpy zaplacen obcí.
Galda – bude zábradlí kolem potoka z pozinku?
Starosta – zábradlí je součástí opěrné zdi. Nevím, co bude v projektu, ale předpokládám, že
stejně jako ve spodní části bude potoka, kde již rekonstrukce byla provedena. Tedy
pozink.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce
Ověřovatelé: ……………………
……………………
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