Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 17. 10. 2013
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: nikdo
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů.
Zapisovatelka: Alena Kyšková
Ověřovatelé zápisu: Sova Radek, Ondruszová Jiřina
Návrhová komise: předseda – Galda Jindřich
členové – Pechaček Zbyšek, Vajdík Jaroslav
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Ověřovatelé z 26. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení – určení zapisovatele
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Rozpočtová opatření
Smlouvy se SFŽP na projekt „Energetické úspory budovy obecního úřadu č.p. 304
Třemešná“
Smlouva s MSK na účelovou neinvestiční dotaci SDH Třemešná
Výběrové řízení na „Energetické úspory kulturního domu Třemešná“
Projekt „Vybavení sběrného dvora“
Zvyšování bezpečnosti na komunikacích v obci Třemešná
Prodej pozemků
Informace starosty
Diskuse
Usnesení
Závěr

Hlasování o programu:

Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
3. Rozpočtová opatření
RO č. 24/2013, které mění výši rozpočtu v příjmové i výdajové části, jedná se o dotaci
z úřadu práce 343 493,- Kč.
RO č. 23/2013, 25/2013, 26/2013, 27/2013 které nemění výši rozpočtu v příjmové i výdajové
části, jedná se o přesun mezi položkami a paragrafy.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

4. Smlouvy se SFŽP na projekt „Energetické úspory budovy obecního úřadu č.p. 304
Třemešná“
Obec obdržela ze SFŽP Smlouvu o poskytnutí podpory na projekt „Energetické úspory
budovy Obecního úřadu Třemešná 304“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje smlouvu č. 12113383 o poskytnutí podpory ze SFŽP
na projekt „Energetické úspory budovy Obecního úřadu Třemešná 304“ a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
5. Smlouvy s MSK na účelovou dotaci pro SDH Třemešná
Obec obdržela návrh smlouvy s MSK na účelovou neinvestiční dotaci na činnost SDH
Třemešná.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje Smlouvu se MSK na účelovou neinvestiční dotaci
pro činnost SDH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
6. Projekt „Energetické úspory kulturního domu Třemešná“
Obec Třemešná vyhlásila veřejnou zakázku na výběrové řízení projektu Energetické úspory
kulturního domu Třemešná. Projekt byl rozdělen do dvou veřejných zakázek a to stavba a
dodávky. Výběrové řízení proběhlo dne 16. 10. 2013. Výběrového řízení na dodávku se
zúčastnily 4 firmy, výběrového řízení na stavbu se zúčastnilo 7 firem. Komise předložila
zastupitelstvu pořadí kandidátů dle nabídek, uspořádaný dle hodnotících kritérií
v posloupnosti od jedné do dvou (dodávky) a od jedné a od jedné do čtyř (stavba)
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu hodnotící komise a hodnocení podaných nabídek k veřejné
zakázce projektu „Energetické úspory kulturního domu Třemešná - stavba“
Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh na usnesení:
ZO vylučuje ze zakázky stavba na zhotovitele projektu „Energetické úspory kulturního domu
Třemešná - stavba“ v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
1, Aleš Fousek, Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
Odůvodnění vyloučení: uchazeč nesplnil požadavky zadavatele stanovené v zadávacích
podmínkách. Uchazeč nerespektoval dodatečnou informaci č. 1 o úpravě výkazu výměr.
2, PESTAV CZ s.r.o., Černá Cesta 990/1, 735 35 Horní Suchá
Odůvodnění vyloučení: uchazeč nesplnil požadavky zadavatele stanovené v zadávacích
podmínkách. Uchazeč nerespektoval dodatečnou informaci č. 1 o úpravě výkazu výměr.
Uchazeč si nevyžádal zadávací dokumentaci, tudíž zadavatel nevěděl o jeho účasti na veřejné
zakázce a dodatečnou informaci mu tak nemohl poskytnout
2, VAPES CE s.r.o., Sídlo: Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá
Odůvodnění vyloučení: uchazeč nesplnil požadavky zadavatele stanovené v zadávacích
podmínkách. Uchazeč nerespektoval dodatečnou informaci č. 1 o úpravě výkazu výměr.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Vajdík)

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/200 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky „Energetické
úspory kulturního domu Třemešná - stavba“ uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, a to Jaroslav Míček Loučky 76, 793 16 Zátor 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: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Vajdík)

Usnesení bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu hodnotící komise a hodnocení podaných nabídek k veřejné
zakázce projektu „Energetické úspory kulturního domu Třemešná - dodávka“
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
ZO vylučuje ze zakázky na zhotovitele projektu „Energetické úspory kulturního domu
Třemešná - dodávka“ v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

1, DESIA, s.r.o., Mírová 29, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Odůvodnění vyloučení: uchazeč nesplnil požadavky zadavatele stanovené v zadávacích
podmínkách. Uchazeč nedoložil splnění technických kvalifikačních předpokladů osvědčením
o řádném plnění třech nejvýznamnějších z referenčních zakázek.
2, Josef Marenčák, Jandova 60/45, 748 01 Hlučín-Darkovičky
Odůvodnění vyloučení: uchazeč nesplnil požadavky zadavatele stanovené v zadávacích
podmínkách. Uchazeč nedoložil splnění technických kvalifikačních předpokladů osvědčením
o řádném plnění třech nejvýznamnějších z referenčních zakázek.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Vajdík)

Usnesení bylo schváleno.
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
„Energetické úspory kulturního domu Třemešná - dodávka“ uchazeče, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to Gaz-eko s.r.o. Hať 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: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Vajdík)

Usnesení bylo schváleno.
7. Projekt „Vybavení sběrného dvora“
Starosta – na základě úkolů z 26. zasedání ZO Třemešná, kdy byl starosta pověřen zjištěním
podmínek pro nákup vhodných pozemků pro případnou stavbu sběrného dvora pro potřeby
obce, sděluji, že
1. Pozemek pro sběrný dvůr – pozemek Knappe – bez reakce majitele
2. Pozemek Drozdek (pod růžovým kravínem-bývalá skládka dřeva vedle Závodného) –
pan Drozdek zatím nehodlá prodat
3. Růžový kravín – Liolios prodá za 450 000,- Kč
V současné chvíli není dostatečný časový prostor pro stavební řízení. Termín podání žádosti o
dotaci je do 11. 11. 2013. Navrhuji proto zvážit zpracování a podání žádosti alespoň na
vybavení sběrného dvora. Vybudování SD na pozemku se dá řešit později.
Vajdík – v územním plánu máme přece pozemky jako průmyslovou zónu u hřbitova. Zde by
výstavba být nemohla?
Starosta – pozemky jsou ve vlastnictví pana Svobody. Myslím, že s nimi má jiné záměry.
Obec ale vlastní pozemek v areálu statku u ocelokůlny, kde bychom kontejnery mohli
umístit. Je to dost velký pozemek, který by byl pro tuto záležitost vhodný.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje zpracování podkladů k podání žádosti na vybavení
sběrného dvora pro podání žádosti na SFŽP.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Galda)

Usnesení bylo schváleno.

8. Zvyšování bezpečnosti na komunikacích v obci Třemešná
Starosta – na minulém zasedání zde byla řešena otázka zvyšování bezpečnosti chodců na
pozemních komunikacích v obci Třemešná. Při této problematice byly stanoveny úkoly pro
prozkoumání
1. Možnost osvětlení zastávky Rudíkovy – v současnosti je vše připraveno k instalaci
světelného zdroje.
2. Možnost zjištění podmínek nákupu 3 zpomalovacích semaforů I/57 v centru obce – v
dané nabídce cenu semaforu neovlivní jejich počet. Aktuální nabídka od firmy
Empemont je se slevou a benefitem ve formě rozložení platby, a jsou platné pro rok
2013.
Pod předloženým návrhem grafického vyobrazení instalace zpomalovacích semaforů v centru
obce je podpořena podpisem již 75 obyvatel obce.
Instalace má kladný posudek ze strany Policie ČR.
Kománek – nesouhlasím se stěhováním zastávky v Rudíkovech, postačovalo by vybudování
chodníků
- nesouhlasím s navrženým umístěním semaforů u hasičárny
Galda – semafor umístit výše ke kostelu, ať je vidět při vjezdu do obce
Starosta – semafor má řešit bezpečnost na křižovatce. Ne u hasičské zbojnice.
- řešení zastávek, přechodů pro chodce a chodníků v Rudíkovech se musí řešit
koncepčně.
Janošec – pokud mají semafory řešit jen bezpečnost na křižovatce, tak je to v pořádku. Pokud
by se měla řešit bezpečnost v širším slova smyslu, tak je to nedostačující.
Starosta – nevyřešená bezpečnost chodců na I/57 je dluh z minulosti. Zpomalovací brány před
obcí nevyřeší bezpečnost pro chodce v obci.
Salvet – záměr s umístěním semaforů je dobrý, doporučuji vizualizaci, abychom mohli
kvalifikovaně rozhodnout o umístění semaforů
Sova – měli bychom dořešit zajištění bezpečnosti chodců, občané na to čekají.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná ukládá připravit dokumentaci s vyjádřením dopravních expertů,
policie ČR a podklady pro zpracování projektové dokumentace k řešení umístní semaforů
vzhledem k bezpečnosti silničního provozu a navazujících dopravních staveb.
Zodpovídá: starosta

Termín: průběžně

9. Prodej pozemků
Starosta – na základě žádosti obce souhlasí pan Turek s odprodejem pozemku 344/4 v k.ú.
Třemešná. Jedná se o 36 m2 a požaduje cenu 25 Kč za 1m2.
Kománek – kde přišel na takovou cenu?
Galda – za kolik prodává obec pozemky stejné kultury?
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná souhlasí s odkoupením pozemku parc. č. 344/4
Třemešná za cenu 25,- Kč/1m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 6

Proti: 0

v k. ú.

Zdržel se: 2 (Kománek, Galda)

Usnesení bylo schváleno.
Paní Hana Kociánová podala žádost na odkoupení parc. č. 318/2 v k. ú. Třemešná.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje záměr pro prodej parc. č. 318/2 v k. ú. Třemešná.
Pro: 7

Proti:

Zdržel se: 1 (Kocián)

Usnesení bylo schváleno.
10. Informace starosty





Škola – zatepluje se střecha a dokončuje se zateplení fasády
Budova obce – tento týden byly zabudovány vchodové dveře.
Volby – volební místnost bude v budově obecního úřadu v prostorách knihovny.
VPP – v měsíci říjnu končí pracovníci VPP. Celkem bylo zaměstnáno 25 osob. Do
31. 12. zůstává pod obcí 6 pracovníků.
 Obec obdržela žádost od Charity Krnov o spolufinancování některých služeb v obci.
Charita zajišťuje sociální a zdravotní služby asi u 5 osob naší obce.
Galda – jsem pro poskytnutí příspěvku
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek Charitě Krnov ve výši 1 500,-Kč pro rok
2013
Pro: 8

proti: 0

Zdržel se: 0

 ZUŠ – liduška M. Albrechtice – požádala o příspěvek na činnost.
Vajdík – podle mých informací má tento příspěvek ulehčit rodičům při placení školného.
Kománek – nesouhlasím s příspěvkem, to by mohl žádat o příspěvek kde kdo.
Starosta – dle mne se jedná o účelový příspěvek na nepovinný kroužek. Raději bych viděl
pokud by všechny Třemešenské děti v ZUŠ navštěvovali naší ZŠ. Pokud se budeme
bavit o sociálním cítění s podtextem odlehčení, pak je mnohem účelnější přemýšlet o
poskytnutí dostatečného zázemí pro výuku lidušky v naší obci s nabídkou pro všechny
děti navštěvující naší školu.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro rok 2013 ZUŠ Město Albrechtice ve výši 100,Kč měsíčně na jedno dítě s trvalým pobytem v Třemešné pro období září – prosinec 2013.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Kománek)

 Příspěvek pro MAS Rozvoj Krnovska – MAS nevybírá žádné příspěvky na svou
činnost. Administrace projektů obnáší určité náklady. Naše obec přes MAS získala dotace ve
výši cca 450 000,- Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro MAS rozvoj Krnovska ve výši 10 000
Kč na léta 2014 – 2020.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

11. Diskuse
Vajdík – proč se nepoužily zakládací lišty pod polystyren na budově ZŠ. Jak se zabezpečí
rohy?
Starosta – je použita odlišná technologie. Požádám stavební dozor o písemné vyjádření
Vajdík – je zpracován seznam pro dovybavení klubovny v požární zbrojnici?
Chlebek – není.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo ukládá veliteli hasičů vypracovat seznam předmětů pro vybavení klubovny
v PZ.
Zodpovídá: velitel hasičů
Termín: do konce roku 2013
Starosta – doporučuji vyřadit hasičskou AVII z majetku obce a pak prodat za cenu šrotu.
AVIE je bez technické.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení hasičského vozidla AVIE z majetku obce se způsobem
likvidace prodeje za nejvyšší cenu - minimálně v ceně šrotu, a pověřuje starostu k zajištění
všech úkonů v této věci.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Galda – jaká je situace se ztrátami vody?
Starosta – od roku 2010 se podařilo snížit úniky vody o více než 20 000 m3/rok. Stále ovšem
hledáme další netěsnosti, protože pořád máme velký rozdíl mezi spotřebou a množstvím vody
dodané z úpravny do vodojemu.
Vajdík – je potřeba zjistit, zda-li úniky nejsou již na vstupní části potrubí do vodojemu
Ing. Rostislav Kocián
starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
……………………
……………………

