Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 25. 9. 2014
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: 0
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.Vajdík, T. Salvet
Návrhová komise: předseda – R. Sova
členové – J. Ondruszová, Z. Pecháček
Hlasování: pro: 8

proti:

0

zdržel se: 0

Ověřovatelé z 32. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
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
Schvalování smlouvy se SFŽP v rámci OPŽP na poskytnutí podpory projektu školní
jídelny
Příspěvek na vlastní podíl dotace pro SDH Třemešná v rámci projektu „Vybavení pro
mladé hasiče“ pod MAS Krnovska
Účelová neinvestiční dotace MSK pro SDH
Prodej pozemků
Projekt „ICT nás baví „ - ZŠ a MŠ Třemešná
OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezeném veřejném prostranství
Nový Územní plán obce Třemešná
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
3. Rozpočtová opatření
RO č.9/2014 – nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se přesun mezi
položkami – kulturní dům, příspěvek na Euroregion, programové vybavení- o částku 2 500
000,- Kč

RO č. 10/2014 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se přesun mezi
položkami přeúčtování dotace KD - o částku 483 629,99- Kč
RO č. 11/2014 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se přesun mezi
položkami – posílení položky oprava budov – kulturní dům o částku 609 898,65-Kč
RO č. 12/2014 - mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o dotaci ÚP
248 824,- Kč
RO č. 13/2014 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se přesun mezi
položkami – posílení položky oprava budov – kulturní dům o částku 350 000,-Kč
RO č. 14/2014 - mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o dotaci ÚP 230
701,- Kč
RO č. 15/2014 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se přesun mezi
položkami – posílení položky pozemních komunikací – o 272 250,-Kč
RO č. 16/2014 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se přesun mezi
položkami – školní jídelna – o 1 700 000,- Kč
RO č. 17/2014 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o průtokovou
dotaci ZŠ ve výši 207 480,27- Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí.
4. Schvalování smlouvy se SFŽP v rámci OPŽP na poskytnutí podpory projektu školní
jídelny
Obec obdržela ze SFŽP Smlouvu o poskytnutí podpory na projekt „Energetické úspory
budovy školy a školní jídelny Třemešná“.
Celkové náklady na přestavbu činí 3 314 622,-Kč, vlastní náklady obce jsou 331 462,64 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje smlouvu č. 14168693 o poskytnutí podpory ze SFŽP
na projekt „Energetické úspory budovy školy a školní jídelny Třemešná“ a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy.
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1 (Vajdík)

Usnesení bylo schváleno.
5. Žádost SDH o finanční prostředky na vlastní podíl dotace projektu pod MAS
krnovsko
Obec obdržela žádost o poskytnutí finančních příspěvků na pokrytí vlastního podílu dotace
projektu „ Vybavení pro mladé hasiče“. Celková výše projektu je 62 547,- Kč, a pořídilo se za
ni vybavení pro mladé hasiče. Vlastní podíl SDH činí 11 000,- Kč. SDH požádalo o finanční
prostředky obce, neboť s touto dotací nebylo plánováno do běžné činnosti na rok 2014
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 11 000 na činnost pro SDH k pokrytí
vlastního podílu dotace projektu „ Vybavení pro mladé hasiče“..
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

6. Účelová neinvestiční dotace MSK pro SDH
Obec obdržela návrh smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace
Moravskoslezského kraje. Výše dotace je 2800,- Kč.
Starosta – žádám vedení hasičů, aby dodali podklady k vyúčtování této dotace.

z rozpočtu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na
činnost pro SDH.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
7.

Prodej pozemků

České dráhy zaslaly návrh smlouvy na odkup pozemku parc. č. st. 404 včetně budovy na něm
stojící (první dřevěný sklad při vstupu do areálu nádraží). Cena za prodej činí 36 000,- Kč.
Vajdík – hovoří se, že dráhy budou majetek převádět bezplatně
Starosta – ano hovoří se o tom. Je to ale běh na dlouhou trať, neboť v první fázi půjde o
předání majetku českých drah na SŽDC. Tato budova by měla sloužit jako zázemí pro
parní lokomotivu. V letošním roce parní lokomotivu navštívilo 250 tis. návštěvníků
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná vyjadřuje souhlas s cenou na odkup pozemku parcela stav. č.
404, p.č.2978 a p.č.2979 v k. ú. Třemešná za celkovou cenu 36 000,- Kč
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Starosta: na základě smlouvy s Pozemkovým úřadem má obec v pronájmu některé pozemky,
za které platí nájem (např. pozemek pod úpravnou vody). Podle informací se nájem u
pozemkového fondu bude zvyšovat. Navrhuji zastupitelům, abychom pořádali o bezúplatný
převod pozemků.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku část parcely č.
2882/8 v k. ú. Třemešná u Pozemkového úřadu ČR.

Pro: 8

8.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Projekt „ICT nás baví „ - ZŠ a MŠ Třemešná

ZŠ a MŠ Třemešná se zapojila do projektu s názvem „ICT nás baví“. Cílem projektu je pořídit
počítačové vybavení pro kantory.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná souhlasí se zapojením ZŠ a MŠ Třemešná do projektu „ICT nás
baví“
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

9. OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezeném veřejném
prostranství

Z důvodu zajištění veřejného pořádku na veřejných prostranstvích přistoupilo zastupitelstvo
obce k vytvoření OZV týkající se konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Salvet – vytipoval bych místa, kde se zakáže konzumace alkoholu
Galda – navrhuji, aby vyhlášku schvalovalo až nové zastupitelstvo.
Pecháček – co se považuje za veřejné prostranství? Jsou to i schody u obchodu na soukromém
pozemku?
Ondruszová – navrhuji všechna veřejná prostranství, jako ve vyhlášce o psech.
Vajdík – vyhláška je jen papír, pokud to někdo nebude řešit.
Pecháček – navrhuji zahrnout celou obec.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje OZV č. 6/2014 o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Galda)

Usnesení bylo schváleno.

10. Nový Územní plán obce Třemešná
Zpracovatel nového Územního plánu obce Třemešná pan Ing. Arch Jaroslav Haluza předložil
Návrh nového Územního plánu naší obce. Projednání návrhu územního plánu má časově tři
fáze. Nejdříve se koná společné jednání o návrhu. Místo a čas konání jednání oznámí
pořizovatel (územně plánovací odbor města Krnova) jednotlivě dotčeným orgánům,
krajskému úřadu, obci, pro niž se územní plán pořizuje, a sousedním obcím. Ve druhé fázi
bude návrh posouzen krajským úřadem na zásady územního rozvoje kraje. Na závěr se vede
řízení o územním plánu spojené s veřejným projednáním.

10.

Informace starosty
• Český hydrometeorologický ústav provede likvidaci svého vrtu umístěného na parcele
č.2854/1. (umístěn je pod fotovoltaikou nedaleko od cesty)
• Byla realizována výstavba přechodu pro chodce u školní družiny. Pro potřeby
kolaudačního rozhodnutí požaduje Správa silnic MSK zaměření chodníků umístěných
na pozemku parc. 2720/1, který je v majetku SSMSK a vložení věcného břemene na
pozemek 2720/1.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje podání žádosti na Správu silnic MSK o bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 2720/1.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje žádost na zřízení věcného břemene na pozemku parc.
č. 2720/1 z důvodu vedení kabelu VO obce.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
• Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2013 a Mikroregionu Sdružení obcí
osoblažska
Závěrečný účet DSO Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažsko včetně příloh za rok 2013 byl
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu (i elektronické) v termínu od 11.4.2014 do 5.5.2014
pod evidenčním číslem zveřejňované písemnosti 27/14.
Zastupitelstvo obce Třemešná vzalo na vědomí.
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko včetně příloh za rok 2013 byl zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu (i elektronické) v termínu od 2.4.2014 do 17.4.2014 pod evidenčním
číslem zveřejňované písemnosti 22/14.
Zastupitelstvo obce Třemešná vzalo na vědomí.

11. Diskuse
Vajdík – proč se umísťují sloupy na osvětlení přechodu uprostřed chodníků?
Starosta – norma udává, že sloup může stát nejblíže 60 cm od okraje chodníku. Problém je, že
kolem chodníků často vedou inženýrské sítě a postavení sloupů se tomu musí
přizpůsobit.
Vajdík – obci nejede štěpkovač? Proč se pálí binec za hřbitovem?
Starosta – štěpkovač je v pořádku. Jsou dřevěné odpady, které se štěpkovat nedají a jejich

nejsnadnější likvidace je pálení pod dozorem. Občas je tento typ likvidace nutný
Vajdík – a dá se štěpkovač zapůjčit občanům?
Starosta – štěpkovač je možno zapůjčit pouze s obsluhou. Jedna motohodina vychází
předběžně na 250 Kč. Existuje vždy možnost oslovit obec, která může ořezy z větví
svést na jedno místo, a s materiálem dále pracovat
Starosta poděkoval zastupitelům za odvedenou práci ve volebním období.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: T. Salvet

……………………

J. Vajdík

…………………….

