Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 26. 6. 2014
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: Z. Pecháček, R. Sova, J.Ondruszová
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů.
Zapisovatelka: Alena Kyšková
Ověřovatelé zápisu: J.Galda, J. Chlebek
Návrhová komise: předseda – T. Salvet
členové – J. Vajdík, J. Kománek
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé z 31. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Program zasedání
1. Zahájení – určení zapisovatele
2. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3. Rozpočtová opatření
4. Schvalování účetní závěrky 2013
5. Schvalování Závěrečného účtu obce za rok 2013
6. Energetické úspory budovy školy a školní jídelny Třemešná
7. Prodej pozemků
8. Obecně závazné vyhlášky
9. Výjimka z počtu žáků ZŠ
10. Informace starosty
11. Diskuse
12. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
3. Rozpočtová opatření
RO č.3/2014 – mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části o dotaci na Separaci a svoz
bio odpadů v obci 1 603 397,28 Kč a 94 317,02 Kč a Dotaci na volby do EP 24 560 Kč dotace
RO č. 4/2014 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se přesun mezi
položkami – posílení položky oprava budov – školní tělocvična o částku 994 010,- Kč
RO č. 5/2014 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se přesun mezi
položkami – posílení položky oprava budov – kulturní dům o částku 1 000 000,-Kč

RO č. 6/2014 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se přesun mezi
položkami – posílení položky oprava budov – kulturní dům 600 000,-Kč a materiál ČOV
5 000,- Kč
RO č. 7/2014 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se přesun mezi
položkami – posílení položky transfery obcím – podíl cyklostezky Město Albrechtice 30 000,Kč
RO č. 8/2014 - mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o dotaci ÚP
238 955,- Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí.
4. Schvalování účetní závěrky 2013
Povinnost schvalovat účetní závěrku je vymezena zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), oba v
platném znění.
Účetní závěrku vybraných účetních jednotek, mezi které patří dle zákona o účetnictví
563/1991 § 1 odst. 3 i obce, schvaluje zastupitelstvo obce.
Podklady potřebné ke schválení účetní závěrky byly zveřejněny na úřední desce a webových
stránkách obce od 15. 5. 2014 do 30. 5. 2014, pod evidenční číslo: 34/14
Součástí účetní závěrky jsou tyto podklady:
1. rozvaha
2. výkaz zisku a ztráty
3. příloha účetní závěrky
4. zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření
5. zpráva z kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 sb. v platném
znění a vyhlášky 416/2004 Sb. v platném znění
6. inventarizační zpráva dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a seznam majetku k vyřazení.
Výsledek hospodaření běžného účetního období je 786 586,24 Kč.
(jedná se o rozdíl nákladů a výnosů).
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Třemešná za rok 2013. hlasování jmenovitě
pro :
R. Kocián, J. Kománek, J. Vajdík, T. Salvet a J. Galda
proti :
0
zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno.
5. Schvalování Závěrečného účtu obce za rok 2013
Dle zákona č. 250/2000 Sb. par. 17 po skončení kalendářního roku se údaje o ročním
hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. V
závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích,
včetně tvorby a použití fondů, hospodaření zřízených a založených právnických osob.
Součásti závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům

kraje. Obce jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
Zpráva o přezkoumání z kraje je uvedena v příloze a je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání. Závěrečný účet za rok 2013 byl zpracován v požadovaném rozsahu a byl dle
výše uvedeného zákona zveřejněn na úřední desce dne 15. 5. 2014 do 30. 5. 2014 (má být
nejméně 15 dnů před projednáváním) Obec předkládá k projednání a schválení závěrečný účet
za rok 2013.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2013, včetně vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a
přerozdělení finančních prostředků města a příspěvkových organizací zřízených městem a
souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

6. Energetické úspory budovy školní jídelny
Obec Třemešná vyhlásila veřejnou zakázku na výběrové řízení projektu „Energetické úspory
budovy školy a školní jídelny Třemešná“
Projekt byl rozdělen do dvou veřejných zakázek a to stavba a dodávky.
Dne 24. 6. 2014 proběhlo k výběrovému řízení k projektu „Energetické úspory budovy školy
a školní jídelny Třemešná“
Výběrového řízení na dodávku se zúčastnilo 7 firem
Nabídka č. 1, uchazeč: Martin Jaroš, Třemešná 353, 793 82 Třemešná
Nabídka č. 2, uchazeč: DESIA, s.r.o., Mírová 29, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Nabídka č. 3, uchazeč: Pavel Harnol, Bezručova 5, 794 01 Krnov
Nabídka č. 4, uchazeč: VAPES CE s.r.o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá
Nabídka č. 5, uchazeč: PESTAV CZ s.r.o., Černá Cesta 990/1, 73535 Horní Suchá
Nabídka č. 6, uchazeč: Vendulka Caisbergerová, Československých legií 6, 793 95 Město
Albrechtice
Nabídka č. 7, uchazeč: Gass-eko s.r.o., Lipová 724/231A, 747 16 Hať
Komise předložila zastupitelstvu pořadí kandidátů dle nabídek uspořádaný dle hodnotících
kritérií.
Při výběrovém řízení byly vyřazeny za nesplnění podmínek výběrového řízení tyto firmy:
Martin Jaroš, DESIA, s.r.o., a Vendulka Caisbergerová.
Nejvhodnější nabídku podala firma Gass-eko s.r.o., Lipová 724/231A, 747 16 Hať s
nabídkovou cenou 943 121,-Kč bez DPH.
ZO bere na vědomí zprávu hodnotící komise a hodnocení podaných nabídek k veřejné
zakázce projektu „Energetické úspory budovy školy a školní jídelny Třemešná - dodávky“.
Galda – nemám informace, co se bude měnit, co se bude vytápět, zda jen spodek nebo i vrch
budovy. Čím se bude vytápět. A zásadně nesouhlasím s přemístěním školky.

Vajdík – veřejnost není informována o rekonstrukcích a dalším využití budov ŠJ a KD
starosta – zastupitelstvo obce schvalovalo podání žádosti na zateplení budovy školní jídelny
v loňském roce. Zastupitelé se mohou a mohli kdykoliv přijít, seznámit se s
projektovou dokumentaci. Projekt obnáší zateplení zdiva, výměnu oken a instalaci
nového topení s kotlem na pelety. Vytápět se bude celá budova. Nyní hlasujeme o
výsledku výběrového řízení na realizátora stavby.
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 budovy školy a školní jídelny Třemešná - dodávka“, uchazeče, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to Gass-eko s.r.o., Lipová
724/231A, 747 16 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: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Výběrového řízení na stavbu se zúčastnilo 6 firem
Nabídka č. 1, uchazeč: SG Stavby, s.r.o., Oldřichova 247/5, 128 00 Praha-Nusle
Nabídka č. 2, uchazeč: Jaroslav Míček, Loučky 76, 793 16 Zátor
Nabídka č. 3, uchazeč: VAPES CE s.r.o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá
Nabídka č. 4, uchazeč: PESTAV CZ s.r.o., Černá Cesta 990/1, 735 35 Horní Suchá
Nabídka č. 5, uchazeč: Taylor stavební s.r.o., Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice
Nabídka č. 6, uchazeč: Vendulka Caisbergerová, Českoslo. legií 6, 793 95 Město Albrechtice
Komise předložila zastupitelstvu pořadí kandidátů dle nabídek uspořádaný dle hodnotících
kritérií
Při výběrovém řízení byly vyřazeny za nesplnění podmínek výběrového řízení tyto firmy:
SG Stavby, s. r. o., Pestav CE s.r.o. a Vendulka Caisbergerová.
Nejvhodnější nabídku podala firma VAPES s. r. o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní suchá
s nabídkovou cenou 2 552 834,25 Kč bez DPH.
Galda – kdo je majitelem této firmy?
Starosta – majitelem firmy je pan Čečotka.
ZO bere na vědomí zprávu hodnotící komise a hodnocení podaných nabídek k veřejné
zakázce projektu „Energetické úspory budovy školy a školní jídelny Třemešná - stavba“

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 budovy školy a školní jídelny Třemešná - stavba“ uchazeče, jehož

nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to VAPES CE s.r.o., Stonavská
51/6, 735 35 Horní Suchá 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.
7.

Prodej pozemků

Na 30. zasedání ZO obce schválilo záměr pro prodej pozemku parc. č. 107 zahrada o výměře
863 m2 v k. ú. Rudíkovy. Geometrickým plánem byl pozemek rozdělen na parc. č. 107/1
zahrada o výměře 168 m2 a parc. č. 107/2 zahrada o výměře 695 m2. O pozemek parc. č.
107/1 požádal pan Zdeněk Bernard a o parc. č. 107/2 požádala Nikola Rychtářová.
Cena GP je 4840,- Kč a je na zastupitelích, zda se rozdělí mezi zájemce na polovinu nebo
podle velikostních poměrů ploch (1/5 a 4/5).
Galda – jsem pro rozdělení ceny GP podle poměru ploch.
Salvet – rozdělení ceny za GP v poměru výměr se jeví jako vhodnější
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje prodej pozemku parc. č. 107/1 zahrada o výměře 168
m2 v k. ú. Rudíkovy panu Zdeňkovi Bernátovi za cenu 15 Kč/m2 a náklady spojené
vyhotovením kupní smlouvy (1000 Kč kolek a GP 968,- Kč).
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje prodej pozemku parc. č. 107/2 zahrada o výměře 695
m2 v k. ú. Rudíkovy paní Nikole Rychtářové za cenu 15 Kč/m2 a náklady spojené
s vyhotovením kupní smlouvy (1 000 Kč kolek a GP 3872,- Kč).
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
8.

Obecně závazné vyhlášky

Obec provedla revizi obecně závazných vyhlášek. Staré vyhlášky se zruší, a nahradí je nové
Jedná se o
OZV č. 1/2014 o místních poplatcích
OZV č. 2/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Třemešná
OZV č. 3/2014 o pravidlech pro pohyb psů
OZV č. 4/2014 o ochraně před hlukem
OZV č. 5/2014 o rušení OZV č.1/96 ze dne 11. 6. 1996 o veřejných produkcích.

Salvet – do vyhlášky o pohybu psů navrhuji doplnit: bezpečně na vodítku, aby neobtěžoval
jiné osoby, neohrožoval jejich zdraví a majetek
- zrušit odstraňování exkrementů
- do budoucna navrhuji vyhlášku doplnit o pozemky, na které bude zákaz vstupu
se psy, např. hřiště
Janošec – vyhlášku o ochraně před hlukem navrhuji doplnit o ozvučovací hudební systémy
Galda – doplnil bych o zákaz řezání na cirkulárce
Vajdík – nedělní dobu bych omezil na odpolední hodiny, někteří lidé nemají čas, jezdí za
prací
Salvet – navrhuji oživit a připravit na další zasedání vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu
na veřejných prostranstvích
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje OZV č. 1/2014 o místních poplatcích
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje OZV č. 2/2014 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Třemešná
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje OZV č. 3/2014 o pravidlech pro pohyb psů
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje OZV č. 4/2014 o ochraně před hlukem
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje OZV č. 5/2014 , která ruší OZV č.1/96 ze dne 11. 6.
1996 o veřejných produkcích.
Pro: 5
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. ZŠ a MŠ Třemešná
Výjimka z počtu žáků na školní rok 2014/2015
Obec obdržela jako zřizovatel žádost od ŽS a MŠ Třemešná, žádost o udělení výjimky z počtu
žáků na rok 2014/2015. Ve školním roce 2014/2015 by mělo školu navštěvovat 97 žáků.
Normativ je 17 žáků na třídu. K naplnění normativu schází 56 žáků.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z počtu žáku pro Základní školu a Mateřskou školu
Třemešná pro školní rok 2014/2015.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
10.

Informace starosty

- byla realizována oprava místní komunikace
- práce na zateplení KD pokračují a vzhledem k počasí mají mírné zpoždění
- byla dokončena oprava tělocvičny ZŠ Třemešná
11. Diskuse
Vajdík – proč nebyla provedena oprava schodů u ZŠ?
Starosta – schody nejsou uznatelným nákladem pro dotace. Oprava by se měla realizovat
v průběhu prázdnin.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce

