Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 31. 1. 2013
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: Radek 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: Ondruszová Jiřina, Vajdík Jaroslav
Návrhová komise: předseda – Pecháček Zbyšek
členové – Kománek Jiří, Galda Jindřich
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé z 19. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
3. Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – určení zapisovatele
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Rozpočtová opatření
Schvalování smlouvy č.11092051 o poskytnutí podpory ze SFŽP (protipovodňová
opatření)
Dotace budova obecního úřadu
Zpráva o obecní knihovně za rok 2012
Informace starosty
Diskuse
Usnesení
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření číslo 20/2012 nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná
se o přesun položek.
Rozpočtové opatření číslo 21/2012 nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná
se o přesun položek.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
4. Schvalování smlouvy č.11092051 o poskytnutí podpory ze SFŽP (protipovodňová
opatření)
Obec obdržela smlouvu o poskytnutí podpory v rámci SFŽP (protipovodňová opatření).
Smlouvu musí zastupitelstvo schválit a poté ji může starosta podepsat.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu č. 11092051 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a pověřuje starostu podepsáním této
smlouvy.
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

5. Dotace budova OÚ
Každý projekt, u kterého se získá větší objem finančních prostředků je nezbytné
administrátorovat dle zásad poskytovatele a současně je vhodné být v kontaktu
s poskytovatelem. Pro administraci zadávacího řízení a monitorovacích zpráv je nutné zvolit
způsob provádění.
Salvet – nelíbí se mi, že na projektu se podílí více firem (audit, stavební povolení, žádost atd.)
Doporučuji, aby projekt zpracovávala jedna firma.
- dále vyjádřil své připomínky k předložené smlouvě (doba plnění, bod 5.6, bod g.1.e,)
Starosta – odpověděl na připomínky pana Salveta k předložené smlouvě. Co se týká
projektu, tak dokumentaci a energetický audit zpracovává často jedna firma,
žádost o dotaci a případnou administraci obdržené dotace pak provádí jiná firma.
- p. Libotovský nabídl přiměřenou cenu za služby spojené s administrací dotace
k budově OÚ. Navíc není plátcem DPH. Nabízí služby za 50 000 Kč .
- obec uspěla se žádosti o dotaci na výměnu oken a zateplení budovy ZŠ. Dotace je
ve výši 12 mil. Kč. I zde budeme muset řešit administraci projektu. Je mnohem
prozíravější řešit to mimo zvolené zastupitele, protože všichni máme omezený
mandát. Navíc nikdo tomu přesně bez kontaktu se SFŽP nemusí rozumět.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo s panem Alešem Libotovským se sídlem Ledská 20, 517 41
Hřibiny-Ledská, jejímž předmětem je zadávací řízení a monitoring v rámci projektu
Energetické úspory budovy obecního úřadu v Třemešné v ceně 50 000,- bez DPH.
Pro: 6

proti: 1

zdržel se: 0

6. Zpráva o obecní knihovně za rok 2012
Starosta přečetl zprávu o obecní knihovně.
Knihovna je otevřena 1 x týdně. V roce 2012 měla knihovna 27 stálých návštěvníků, z toho
13 dětí.
Bylo vypůjčeno 671 knih. Výměna knih se provádí ve spolupráci s knihovnou Bruntál.

7. Informace starosty
 Provozní a návštěvní řád dětského hřiště
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Návštěvní řád a Provozní řád dětského hřiště na pozemku par.č. 323/1 v k.ú.
Třemešná.
Pro: 6
proti: 1 zdržel se: 0

 Přísedících u Okresního soudu v Bruntále
Blíží se konec funkčního období přísedících členů z obce Třemešná. Z naší obce tuto funkci
vykonávali pan Ondrusz Radomír a Galda Jindřich.
 Sociální služby
Obec obdržela žádost od MANEMI o.p.s. na spolufinancování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb.
Ondruszová – to je přece soukromá společnost. Nesouhlasím, abychom ji přispívali.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí se spolufinancování sociálních služeb se společností MANEMI o.p.s. pro rok
2013
Pro: 1 proti: 3 zdržel se: 3
 Byla provedena instalace závory k rybníku Damašek
 Je zpracována studie úpravy veřejného prostranství (kolem budovy Obecního úřadu a
prostor kolem hasičské zbrojnice), která je všem zájemcům k dispozici na Obecním
úřadě.
Salvet – doporučil bych naskenovat tuto studií a dát ji na webové stránky obce
 Farnost změnila projektovou dokumentaci střešní vazby kostela a doplnila ji o
historickou druhou věžičku.
 Farnost předložila záměr s odvodněním kostela
 MAS Krnovska o.p.s. (pod SZIF) vyhlásila výzvu k podání žádostí o dotaci. Podmínky
jsou zveřejněny na Úřední desce.
 Starosta předložil Návrh na přijetí obecně závazné vyhlášky týkající se zákazu
konzumace alkoholu na veřejném prostranství
Salvet – v návrhu vyhlášky bych doporučil doplnit do pojmů alkoholický nápoj, v čl. 3 odst. 5
doporučuji doplnit „a povolených akcích obcí“, zákaz bych rozšířil na autobusové a
vlakové zastávky nejen okolí prodejen a školská zařízení
Galda – doporučuji poslat vyhlášku ke konzultaci na úřad pro zastupování státu
Salvet - kdo bude kontrolovat, zda nedochází k porušování vyhlášky?

Galda – patří do kompetence policie
8. Diskuse
Krejčí – požadoval bych o objasnění zamítnutí mé žádosti na pronájem pozemku. Jedná se o
část pozemku parc. č. 2756/1, jež sousedí s pozemkem parc. č. 382, který je v mém
vlastnictví. Tuto část jsem měl v pronájmu. Když jsem žádal o odkoupení, na mou
žádost jsem nedostal žádnou odpověď. Nyní, když jsem žádal o opětovný pronájem,
dostal jsem zamítavou odpověď. Nevím, zda zastupitelé v minulosti o mých
žádostech věděli.
Pecháček – vím, o který pozemek se jedná. Vše bylo proto, aby se zamezilo sousedským
sporům.
Starosta – ano, na žádost o pronájem pozemku jsem odpověděl zamítavě. Tedy, že obec
danou část pozemku nebude pronajímat nikomu (pan Krejčí, pan Daněk). Odůvodnění
jsem v dopise popsal.
Salvet – co se týče odpovědi na vaši žádost, myslím si, že postačuje zveřejnění usnesení na
úřední desce. Vaše žádosti byly projednány, zastupitelé vyjádřili svůj názor
a rozhodli. Jak jistě víte, každá žádost o odkoupení pozemku musí být zveřejněna na
úřední desce a ke koupi se může přihlásit kdokoliv. Tak mohou učinit i naší sousedé,
kteří se z úřední desky dozví o nabídce pozemku.
Starosta vyzval pana Salveta k poskytnutí informací o Honebním společenstvu Třemešná.
Salvet – situace v honebním společenstvu se uklidnila. Pan Svoboda podal žádost o změnu
honitby, její rozšíření, což do jisté míry přijme členy HS – myslivce ke spolupráci a
podaří se myslivost v Třemešné posunout dál správným směrem. Z toho důvodu se
bude muset v nejbližší době svolat valná hromada Honebního společenstva Třemešná.
Na této valné hromadě se jistě v diskuzi dotkneme i pronájmu honitby. Jsem
přesvědčen, že členové najdou společné stmelující body a vydefinují se třecí plochy,
které se postupně eliminují. Honební výbor je zvolen na 10 let a jeho funkční období
začalo dnem nabytí právní moci rozhodnutí uznání honitby. Honitba byla pronajata na
10 let a smlouva je účinná od 15. 7. 2003. Z toho důvodu bude letos svolána ještě
jedna valná hromada HS, předpokládám do prázdnin.

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

