Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 23. 11. 2012
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: J. Ondruszová, R. Sova
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů.
Zapisovatelka: Alena Kyšková
Ověřovatelé zápisu: Kománek Jiří, Salvet Tomáš
Návrhová komise: předseda – Vajdík Jaroslav
členové – Galda Jindřich, Pecháček Zbyšek
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé ze 17. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Program zasedání:
1. Zahájení – určení zapisovatele
2. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3. Rozpočtová opatření
4. Rozpočet školy
5. Rozpočtové provizorium na období do schválení rozpočtu na rok 2013
6. Zpráva kontrolního a finančního výboru
7. Obecně závazná vyhláška o odpadech
8. Schvalování smlouvy na zpracování UP obce Třemešná
9. Prodej pozemků
10. Informace starosty
11. Diskuse
12. Usnesení
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

3. Rozpočtová opatření
Návrh na usnesení:
ZO přijímá RO č. 14/2012, které mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části o částku
47 000,- Kč. (Jedná se o dotaci z úřadu práce).
ZO přijímá RO č. 15/2012, které nemění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o
přesun mezi položkami.
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

4. Rozpočet školy
Starosta – obec obdržela žádost o navýšení rozpočtu školy v části mzdy. Důvodem žádosti je
zkrácení objemu finančních prostředků na platy učitelů, které financuje stát (kraj). Celkové

snížení objemu prostředků na mzdy činí 2,15%. Předběžný odhad na dofinancování činí
115 000,- Kč.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje příspěvek na platy učitelů ve výši 115 000,- Kč. Finanční prostředky budou
přesunuty z 3639 komunální služby a místní rozvoj a místní rozvoj, položka 6119 ostatní
nákup dlouhodobého majetku - rozpočet upravený ponížený o výdaj: 100 000 Kč
položka 6121 investice – rozpočtový upravený ponížený o výdaj 15 000,- Kč. Tyto dvě
položky posílí paragraf 3113 školství, položka 5131 neinvestiční příspěvky zřízených PO.
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Vajdík – ZŠ dostala od obce již 2 100 000 Kč, teď žádáte dalších 115 000,-Kč. Není to moc?
Galda – kolik je dětí ve škole?
Brodová- v současné době 95 dětí.
5.Rozpočtové provizorium na období do schválení rozpočtu na rok 2013
Podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění je stanoveno, že nebude-li rozpočet
schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření v době do schválení rozpočtu
pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla tohoto provizoria stanoví zastupitelstvo obce.
Výdaje do schválení rozpočtu pro rok 2013 budou uskutečňovány ve výši 1/12 běžného
ročního rozpočtu roku 2012.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje, že obec se bude řídit pravidly rozpočtového
provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2013. Výdaje do schválení rozpočtu pro rok
2013 budou uskutečňovány ve výši 1/12 běžného ročního rozpočtu roku 2012.
Pro: 6

Proti:

Zdržel se:

Salvet – kdy bude schválen rozpočet na rok 2013?
Starosta – předpokládá se únor 2013
6. Zpráva kontrolního a finančního výboru
Zprávu kontrolního výboru přednesl p. Pecháček.
- KV provedl dvě kontroly. První kontrola se zabývala samovýrobou dřeva z obecních lesů,
o které jste byli již informování, druhá se zabývala kontrolou místních poplatků.
Vajdík – žádám, aby byla provedena náprava v zadávání dřeva pro samovýrobu
Kománek – zadávání dřeva funguje tak, jak fungovalo. Lístek na samovýrobu se vydává na 14
dnů a na požádání, se prodlouží.
Pecháček – musíme se sejít a dohodnout se, aby byly stanoveny stejné podmínky pro všechny
Starosta – uložíme místostarostovi, aby vypracoval podmínky pro samovýrobu dřeva na rok
2013
7. Obecně závazná vyhláška o odpadech
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů ze dne 29. 10. 2010 a vyhláška č. 1/2011 ze dne 8. 12.
2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010.
Navržena sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí 600 Kč a je tvořena:
a)

z částky 75,- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 525,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)

Skutečné náklady za rok 2011. na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 533 457,50 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 533 457,50 děleno 1010 (925 počet osob s pobytem na území obce + 85 počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 528,17 Kč. Z této částky je stanovena sazba
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 525,- Kč.

(3)

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce.

Salvet – je nutné motivovat občany k vyššímu třídění odpadů. Zavedl bych poplatek za
popelnici.
Kyšková – zavedení poplatku za popelnici by došlo ke zrušení místního poplatku. Když se
kupovaly známky na popelnice, sváželo se poloviční množství odpadů a zbytek
končil někde v lese. Občané dávají do popelnic i odpad, který tam ze zákona
nepatří (shnilá jablka, trávu, sutě) a tím navyšují množství a cenu za uložení na
skládku. Občané málo třídí a zbytečně navyšují množství uloženého odpadu na
skládku a tím i jeho cenu.
Galda – systém místního poplatku je dobrý.
– zrušil bych svoz pytlů
- nesouhlasím s navýšením na 600,- Kč
Vajdík – nesouhlasím se zvýšením poplatku
Starosta – pro třídění dalších komodit odpadů se snažím získat od EKOKOMu kontejnery na
papír a tabulové sklo
- od roku 2014 bude obec muset nabídnout sběr biologicky rozložitelných odpadů
- v lednu bude vypsán dotační titul, ze kterého bychom mohli zakoupit auto do 3,5 t a
5 velkých kontejnerů. Jedná se o celkové náklady ve výši 2 mil. Kč.
Starosta – co se týká komunálního odpadu, tak do rozpočtu je pak nutno na rok 2012
kalkulovat s částkou cca 130 000,- Kč, kterou bude obec doplácet za občany, pokud
necháme hodnotu 500,- Kč
Galda – obec pronajímá pozemek na fotovoltaiku. Za obdržené peníze můžeme všem
občanům nabídnout benefit na komunální odpad. Navrhuji nechat tedy 500,- Kč.

Návrh na usnesení:
ZO Třemešná schvaluje obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních.
Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2013. Výše poplatku pro poplatníka na rok 2013 činí
500,- Kč.
Pro: 5 Proti: 0
Zdržel se: 1
8. Schválení smlouvy na zpracování ÚP obce
Starosta - zastupitelé obdrželi návrh smlouvy na zpracování ÚP obce s panem Ing. Arch.
Haluzou.
Salvet – přečti, jaké jsou sankce a termíny jednotlivých etap při nedodržení termínu.
Starosta – je to 1 % z částky připadající na jednotlivé fáze
Salvet – je potřeba, aby to měli všichni na paměti
Starosta – doporučuji uskutečnit veřejné sezení s ing. Haluzou, aby byli všichni obeznámeni,
co obnáší vytváření územní plán.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo s panem Ing. Arch. Jaroslavem Haluzou, Hynaisova 3, 709 000
Ostrava – Mariánské Hory na zpracování Územního plánu obce Třemešná za cenu 297 000,Kč bez DPH.
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
8. Prodej pozemků
Starosta - Zastupitelstvo obce schválilo záměr pro prodej pozemků, o které si požádali
manželé Turkovi, Klimešovi, Bučkovi.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej dílu a) parc. č. 334/1 o výměře 372 m2 a dílu b) parcely č. 2756/1 výměře
9 m 2 v k. ú. Třemešná, manželům Elišce a Ivu Turkovým.
Prodejní cena 15,- Kč/m2 a náklady spojené s GP, kolek 1 000,- Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej dílu c) parc. č. st. 210/3 o výměře 38 m2, dílu e) parc. č. 334/4 o výměře
115 m2, dílu f) parc. č. 832/9 o výměře 5 m2 a dílu g) parc. č. 2540/3 v k. ú. Třemešná
Zdeňku a Marii Klimešovým.
Prodejní cena 15,- Kč/m2 a náklady spojené s GP, kolek 1 000,- Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej z dílu h) parc. č. 334/4 o výměře 111 m2, dílu i) parc. č. st. 210/3 o
výměře 23 m2, dílu j) parc. č. 832/6 o výměře 30 m2, dílu k) parc. č. 832/9 o výměře 42 m2 a
dílu l) parc. č. 2540/3 o výměře 25 m2 v k. ú. Třemešná manželů, Josefu a Miroslavě
Bučkovým.
Prodejní cena 15,- Kč/m2 a náklady spojené s GP, kolek 1 000,- Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

9. Informace starosty
- Bylo jednání s občanským sdružením Sebastian s cílem vypracovat společný projekt. Na
faře by se vybudovalo dětské hřiště a pro obec by to znamenalo možnost vybudovat
víceúčelové hřiště na ploše dosavadních kurtů. Stavba by se uskutečnila, pokud by se získala
dotace.
Vajdík – trvám na tom, aby bylo toto víceúčelové hřiště pak bylo veřejně přístupné
- obcí byla vyměřena finanční úřadem pokuta ve výši 53 250,-Kč za dotaci z roku 2007.
Jednalo se o dotaci na komunikaci, při které bylo závěrečné vyhodnocení podáno opožděně a
na nesprávném tiskopisu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje přesun finančních prostředků z paragrafu 3639 komunální služby a místní
rozvoj, položka 6121 investice rozpočtový upravený ponížený o výdaj 53 250,- Kč posílí
paragraf 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené, položka 5363 úhrady sankcí k jiným
rozpočtům.
Hlasování pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Invertarizace
Určuji v následujícím složení:
1. Hlavní inventarizační komise:

předseda - R. Kocián
členové – A. Kyšková, Z Golíková
2. Dílčí inv. komise pro OÚ:
předseda – Ondruszová
členové – Kománek, Sova
3. Dílčí inv. komise pro kulturní dům + požární zbrojnice:
předseda - Galda
členové – Vajdík, Salvet
Buzzing – provádí náhradní výsadbu stromů, za pokácené stromy při výstavbě fotovoltaiky.
9 stromů je vysazeno na hřbitově, 1 strom u restaurace U Kaštanů, 1 strom u školy, 1 v parku
u požární zbrojnice a 2 u autobusové zastávky. Složení je 10 lip a 4 ks buk červenolistý.
Kománek – v platbě za pronájem honebních pozemků je rozpor. V loňském roce zaplatilo
honební společenstvo nájem 4 813,- Kč, v letošním roce 1 926,- Kč
Salvet – honební společenstvo obhospodařuje necelých 114 ha obecních honebních pozemků.
Cena za nájem je 17 Kč/ha. Smlouva neexistuje, protože obec je členem honebního
společenstva.
6. Diskuse
Matyšek – na cisterně hasičů začíná odcházet spojka. Byly osloveny 3 opravny k určení ceny
opravy. Cena by neměla přesáhnout částku 15 000,- Kč
Galda – vezměte na opravu částku z provozu
Kománek – při schvalování rozpočtu bylo řečeno, že když budou hasiči potřebovat, tak si
mohou požádat o finanční prostředky. Oprava by se měla provést.
Galda – je to položka do 20 000,- Kč. Ať si to rozhodne v pravomoci starosta.
Janošec – kdo tady byl, kdy se čerpala dotace, za kterou obec dostala pokutu?

Galda – vše bylo uděláno včas a řádně. Asi nepředložili všechny dokumenty.
Vajdík – starosto, jak dopadlo dopravní značení u Simonových?
Starosta – na můj návrh zaslaný zastupitelům emailem reagovali 2 lidé, a z toho nelze udělat
závěr. Tedy, zůstalo vše při starém.
Vajdík - herní prvky – kolik byla dotace? A minule jsem požadoval nákup jednoho koše,
zatím zde pořád není.
Starosta – dotace herních prvků činila 60%. Koše jsou objednány, ale dodavatel se omlouval
z důvodu vytíženosti.
Vajdík - jak se řeší stížnost p. Machaly?
Starosta – je připravena veřejná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství. Zastupitelé ji obdrží k posouzení a připomínkování.
Vajdík – co bude dál se školou, je nějaká koncepce?
- ve škole jsou učitelé, kteří nezvládají spojené třídy a kromě dětí trpí i oni
Brodová – děti ve spojených třídách netrpí žádným hendikepem, naopak jsou samostatnější a
dobře připravené.
Starosta – spolupracujeme s ředitelkou školy na vypracování variant budoucnosti. Budete je
posuzovat v příštím roce.
Janošec – ve škole mám dvě děti a jsem spokojen.
Salvet – pořád mi chybí koncepce školy
Janošec – mám pocit, že je tady Kocián a pak vy ostatní. Nevidím, že by zastupitelstvo
spolupracovalo a zastupitelé sami něco ze své dobrovolnosti připravili.
Salvet – jak to vypadá s rozhlasem v Rudíkovech
Starosta – byly ukončeny výzvy a proběhlo výběrové řízení za zhotovitele akce. Realizace
bude pravděpodobně v únoru.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce

Ověřovatelé: ……………………
……………………

