Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 27. 8. 2013
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: Galda, Pecháček
Neomluveni: 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: Salvet Tomáš, Janošec Miroslav
Návrhová komise: předseda – Vajdík Jaroslav
členové – Ondruszová Jiřina
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Ověřovatelé z 24. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Program zasedání
Zahájení – určení zapisovatele
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Rozpočtová opatření
Nízkoprahové zařízení v obci Třemešná
Projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ,MŠ Třemešná“
Výběrové řízení „Separace bioodpadů v obci Třemešná“ a „Kompostéry pro občany obce
Třemešná“
7. Projekt „Naučná stezka – Duše stromů“
8. Projekt „Energetické úspory kulturního domu Třemešná“
9. Informace starosty.
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hlasování o doplněném programu:

Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
3. Rozpočtová opatření

RO č. 14/2013, 15/2013, 18/2013 které nemění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části,
jedná se o přesun mezi položkami a paragrafy.
RO č. 16/2013, které mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části jedná se o dotaci ze SZIF
ČR ve výši 136 821,- Kč na projekt „Naučná stezka Člověk, dřevo a neživá příroda“

RO č. 17/2013, které mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části, jedná se o dotaci
z úřadu práce 23 000,- Kč.
RO č. 19/2013, které mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části, jedná se o dotaci
z úřadu práce 337 355,- Kč.
RO č. 20/2013, které mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části jedná se o dotaci MSK
ve výši 61 700,- Kč na projekt „Modernizace soc. zařízení ZŠ Třemešná“
Zastupitelstvo bere na vědomí.

4. Nízkoprahové zařízení v obci Třemešná
Na 24. zasedání zastupitelstva obce byl vznesen požadavek ze strany zastupitelů na bližší
informace k nízkoprahovému zařízení Třemešná. Dnešní zastupitelstvo navštívila paní Andrea
Polišenská ze Slezské Diakonie, aby objasnila cíle a náplň tohoto zařízení.
Polišenská – v první řadě se bude jednat o práci v terénu. Nízkoprahové zařízení je určeno
dětem a mládeži od 6 do 20 let. Nízkoprahový klub je volnočasovou alternativou k různým
zájmovým kroužkům a jiným organizovaným aktivitám. V rámci komunitního plánování
albrechticka byly za účelem zřízení nízkoprahu určeny obce, ve kterých je škola. Velké části
budeme dělat terénní práci, ale potřebujeme mít také nějakou pevnou základnu.
Starosta – nějaké prostory se pro tuto aktivitu jistě najdou. Bylo by škoda nedát této iniciativě
šanci.
Kománek – mohou se poskytnou prostory klubovny v požární zbrojnici.

5. Projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ, MŠ Třemešná“
Starosta - Jedna z firem (firma Novaizol), která byla v průběhu výběrového řízení vyřazena
pro nesplnění některých kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, podala námitku
vůči svému vyřazení v tomto výběrovém řízení. Námitka, která byla ze strany firmy
Novaizol zaslána, byla vyhodnocena jako neoprávněná. V zákonné lhůtě se firma již
dále nevyjádřila k tomu, zda-li pošle podnět na UOHS. Ihned po ukončení zákonných
čekacích lhůt, byla oslovena vítězná firma Taylor stavební s.r.o., aby se dostavila
k podpisu smlouvy. Obdrželi jsme písemné vyjádření ze strany jednatele společnosti,
že v souvislosti s dlouhou čekací dobou nabrali jiné zakázky, které jim brání
z kapacitních důvodů a také s ohledem na charakter naší stavby (škola), tuto zakázku
realizovat. Běží nám čas a realizace naší zakázky musí být provedena ještě tento rok,
jinak hrozí odebrání dotace. Z tohoto důvodu byla dle zákona vyzvaná firma, která
skončila na druhém místě, aby se dostavila k podpisu smlouvy. SFŽP byl informován
o průběhu našeho zadávacího řízení a byl požádán o posunutí termínu realizace (viz
příloha).
Salvet – žádám, aby zastupitelé byli průběžně informování o vzniklých vícenákladech a jejich
výši
Vajdík – firmy, které se ucházely o zakázku, si měly předem zjistit na místě samém, jaké
komplikace mohou nastat.

6. Výběrové řízení „Separace bioodpadů v obci Třemešná“ a „Kompostéry pro občany
obce Třemešná“
Starosta – dne 13. 8. 2013 se uskutečnilo výběrové řízení „Separace bioodopadů v obci
Třemešná“ a „Kompostéry pro občany obce Třemešná“. Do výběrového řízení na kompostéry
se přihlásili dva uchazeči
Meva – Ostrava s.r.o., Slovenská 1083/1B, 702 00 Ostrava
Meva-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem
Nejvýhodnější nabídku podala Meva – Ostrava s.r.o., Slovenská 1083/1B, 702 00 Ostrava s
cenou 514.250,- Kč bez DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky
„Kompostéry pro občany obce Třemešná“ uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, a to Meva – Ostrava s.r.o., Slovenská 1083/1B, 702 00 Ostrava a
pověřuje starostu s uzavřením Smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem. V případě odmítnutí
uzavření Smlouvy o dílo ze strany vítězného uchazeče zastupitelstvo pověřuje starostu k
uzavření Smlouvy o dílo s uchazeči, kteří se umístili na dalších místech v pořadí dle
ekonomické výhodnosti jednotlivých nabídek.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Do projektu „Separace bioodopadů v obci Třemešná“, který se skládá ze dvou samostatných
zakázek „Nosič kontejnerů“ a „Štěpkovač“ .
Na zakázku „Nosič kontejnerů“ – přihlásilo se 7 uchazečů

Nejvýhodnější nabídku podala firma Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče s cenou
1 308 930,- Kč bez DPH

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje v souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky „Nosič
kontejnerů“ uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to
Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče a pověřuje starostu s uzavřením Smlouvy o dílo
s uvedeným uchazečem. V případě odmítnutí uzavření Smlouvy o dílo ze strany vítězného
uchazeče zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření Smlouvy o dílo s uchazeči, kteří se
umístili na dalších místech v pořadí dle ekonomické výhodnosti jednotlivých nabídek.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Na zakázku dodávka štěpkovače nereagoval nikdo. Bylo vypsáno nové poptávkové řízení na
dodávku tohoto zařízení.

7. Projekt „Naučná stezka – Duše stromů“
Starosta – na základě pozitivních ohlasů na vybudovanou stezku soch podala obec žádost o
dotaci na její rozšíření. Žádost byla úspěšná. V případě přijetí žádosti bude stezka rozšířena o
8 ks soch.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje přijetí dotace rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu
rozvoje venkova ČR na projekt Tematická stezka – Duše stromů v maximální výši 112 500,Kč (dotace je ve výši 90% uznatelných nákladů) a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
8. Projekt „Energetické úspory kulturního domu Třemešná“
Starosta – obec byla úspěšná při podání žádosti na zateplení budovy kulturního domu včetně
výměny topení. Pro další kroky v rámci projektu je nutno schválit smlouvu
s případným organizátorem výběrového řízení a monitoringu projektu, určit členy
výběrové komise. Tento rok bude snaha uskutečnit základní kroky pro výběr
realizátora stavby.
Vajdík – ještě není dojednáno ukončení nájmu s paní Břicháčkovou.
Starosta – s paní Břicháčkovou je vedeno průběžné jednání. Paní Břicháčkové končí
nájemní smlouva v r. 2015. Zastupitelé musí zvážit kompenzaci vynaložených nákladů
na vybudování přístavby WC.
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 v ceně 30 000,- bez DPH, technický
dozor investora v ceně 55 000,- bez DPH a monitoring projektu v ceně 40 000,- Kč bez DPH
v rámci projektu „Energetické úspory kulturního domu Třemešná“
Pro: 5
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo jmenuje hodnotící komisy, která bude zároveň plnit funkci komise pro
otevírání obálek, veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním výběrovém řízení
" Energetické úspory kulturního domu Třemešná".
1. Člen Kománek
2. Člen Libotovský
3. Člen Ondruszová
náhradník: Pecháček
Pro: 5 proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

9. Informace starosty
Prodej Avie panu Svobodovi. Zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým byl schválen prodej. Pan
Svoboda od odkoupení Avie ustoupil. Doporučuji zrušit usnesení o schválení prodeje.
43/15/2012 – schvaluje
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu pro prodej hasičské AVIE registrační značky
SPZ BR 61-72 panu Viktoru Svobodovi za cenu 20 000,- Kč
Návrh na usnesení:
ZO ruší usnesení č. 43/15/2012.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.

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

……………………

