Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 28. 5. 2015
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, R. Turek, Z. Pecháček, V. Mertová,
T. Salvet, J. Kománek, P. Baron
Omluveni: K. Ondrašík
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů.
Zapisovatel: Alena Kyšková
Ověřovatelé zápisu: Věra Mertová, Zbyšek Pecháček
Návrhová komise: předseda – Jiří Kománek
Členové – Pavel Baron, Tomáš Salvet
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 52/6/2015 bylo schváleno.
Ověřovatelé ze 5. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Program: 1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů, schválení programu
3. Školství
4. Oprava místních komunikací
5. Dotační programy na rok 2015
6. Účelový příspěvek na činnost spolků
7. Prodej a nákup pozemků
8. Informace starosty
9. Diskuse
10. Závěr
Starosta navrhl doplnit program jako bod 3 Rozpočtová opatření obce a jako bod 5 Schválení
závěrečného čtu obce za rok 2014, u kterého byla splněna zákonná povinnost zveřejnění na
úřední desce 15 dní před schvalováním zastupitelstvem.
Doplněný program
1.
Zahájení – určení zapisovatele
2.
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3.
Rozpočtová opatření
4.
Školství v obci Třemešná
5.
Závěrečný účet obce Třemešná 2014
6.
Oprava místních komunikací
7.
Dotační programy roku 2015
8.
Účelový příspěvek na činnost spolků
9.
Prodej a nákup pozemků
10. Informace starosty
11. Diskuse
12. Závěr
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 53/6/2015 bylo schváleno.
3. Rozpočtová opatření obce
Rozpočtová opatření přednesl místostarosta R. Zahradník
RO č. 1/2014 - mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o dotaci z úřadu
práce VPP 2 /2015 ve výši 114 564,- Kč, a průtokovou dotaci ZŠ ve výši 144 926,73- Kč.
RO č. 2/2015 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o přesun
položek mezi paragrafy
RO č. 3/2015 - mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o dotaci z úřadu
práce 3 /2015 ve výši 115 565,- Kč,
RO č. 4/2015 - mění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o dotaci z úřadu
práce na VPP 5-10/2015 ve výši 1 773 000,- Kč,
RO č. 5/2015 - nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části. Jedná se o přesun mezi
paragrafy
Zastupitelstvo obce Třemešná bere na vědomí vnitřní rozpočtová opatření.

4. Školství
Starosta v úvodu tohoto bodu konstatoval následující:
„Stále klesající počet narozených dětí v obci nás staví před problém, jak zachovat fungující
úplné školství v naší obci. V současné době je v naší obci 115 dětí ve věku 0 – 15 let s
trvalým bydlištěm v naší obci. Základní školu navštěvuje 56 dětí z obce Třemešná. Dalších 37
dětí zde dojíždí z okolních obcí (Liptáň, Slezské Rudoltice, Horní Povelice, Koberno,
Bučávka, Město Albrechtice, Krnov). Stát zrušením spádových oblastí, které definovaly, kde
budou děti chodit do školy, dal do rukou rodičů v rámci demokracie nástroj, který jim
umožňuje zvolit si školu, kterou budou jejich děti dle přání rodičů navštěvovat. Mít dvě školy
ve svém sousedství (Město Albrechtice, Jindřichov) způsobuje, že nám v současně době přes
33 dětí z obce navštěvuje školu v Městě Albrechticích. Rodiče, jejichž děti dojíždějí do
okolních obcí, argumentují tím, že jim u nás vadí sloučené třídy. Jenomže nutnost sloučených
tříd vytváří právě rodiče dětí navštěvujících vedlejší školu. Každé dítě, které dojíždí do
sousední obce, odnáší sebou i příspěvek na platy ve škole, který činí na žáka I. stupně
29 000,-Kč/rok a na žáka II. stupně 42 000,-Kč/rok . Připočítá-li se k tomu ještě příspěvek na
provoz školy od státu ve výši 8000,- Kč/rok na žáka, pak celková částka, kterou děti
nenavštěvující školu naší obci představuje min. 1 500 000 Kč. Při nedostatku dětí ve škole a
při této kalkulaci je potom nezbytné slučovat třídy, a obec musí provoz školy a mzdy
pedagogů dotovat z obecního rozpočtu.
Obec má vytvářet podmínky pro své občany. Pokud se však občan otáčí zády a chybí mu
trocha patriotismu, pak je obtížné nacházet řešení.
V současné době má obec tyto budovy sloužící školství – budovu mateřské školy, budovu
školní jídelny a budovu základní školy. Mateřskou školu Třemešná v současné době
navštěvuje 15 dětí, jak se vyvine situace od září, se ještě uvidí.
Mateřská škola je základem školství, a bude se ji ze strany obce vždy věnovat pozornost.
Potřebuje však nové prostory a bližší kontakt se základní školou, pro kterou připravuje děti. Je
nutno přijmout koncepci, která do budoucna zajistí využití budov, které pro školství byly
v minulosti postaveny. Sloučené třídy na nižším stupni pro nás v následujících 10 letech
budou představovat samozřejmost, a vyšší stupeň bude otázkou reálných možností obce na
spolufinancování. Pokud rodiče pochopí, že nižší stupeň i ve sloučené třídě, má na dítě kladný
vliv, a že v páté třídě zvládá dítě číst, počítat a ostatní dovednosti jako dítě z nesloučené třídy,

potom se o budoucnost nižšího stupně nemusíme obávat. Možná se podaří naplnit třídy tak,
aby bylo 12 dětí ve třídě, a budeme si moci dovolit mít jen jednu sloučenou třídu. Vyšší
stupeň, a propojení rozhodnutí rodiče jak dál, je pak možno brát s jistou dávkou pochopení,
neboť každý z nás může mít jinou představu o dobru pro své dítě. Základní vědomosti dítě na
prvním stupni obdrželo.
Obracím se tedy na zastupitele, aby zvážili všechny možnosti a přijali koncepci. Současně
navrhuji, aby mateřská škola byla přemístěna do budovy základní školy“.
Salvet – jsem rád, že se mluví o koncepci školy
- je otázkou, jak dlouho bude obec školu dotovat,zda se udrží 2. stupeň a škola jako
celek
Zámarský (učitel) – mluvíte o přemístění, ale ještě nikdo nezmínil, jak přesně.
Baron Pavel - přemístit mateřskou školu do budovy základní školy, I. stupeň přestěhovat do
budovy ŠJ, kde je dostatečný prostor, a II stupeň nechat v budově nové školy.
Brodová(ředitelka ZŠ) – nebude to dobré. Děti MŠ potřebují klid.
Starosta – prostory MŠ budou umístěny v zadní části budovy ZŠ, kde je nyní nižší stupeň.
Tyto prostory budou stavebně v prostoru haly odděleny tak, aby prostory MŠ tvořily
samostatný prostor se samostatným vstupem. V budově ZŠ jsou odborné učebny
(jazyková učebna, počítačová učebna), které zůstanou potřebám výuky. Pro nižší
stupeň se vytvoří zázemí nad školní jídelnou v bývalé národní škole (v minulosti zde
již I. Stupeň byl). Alternativa tohoto uspořádání je dle mého pro budoucnost nutná, a
jedině tento systém bude v případě potřeby schopen zachytit všechny možnosti, o
kterých jsem se zmínil dříve
Brodová(ředitelka ZŠ) – toto jsou nové informace. My jsme zatím dostali předloženou pouze
variantu se školkou nad školní jídelnou.
Vajdík – řešilo se stěhování MŠ do ŠJ? Řešilo, tak proč je tady nová koncepce?
Pecháček – ano, řešila se i varianta, dát MŠ do budovy ŠJ
Starosta – pokud zastupitelé vznesou požadavek, může se uskutečnit sezení s vedením školy
týkající se vysvětlení výhod a nevýhod jednotlivých variant v termínu do 5.6.2015.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje výjimku z počtu žáků na školní rok 2015/2016.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 54/6/2015 bylo schváleno.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje přesun MŠ do budovy ZŠ a pověřuje starostu provedením potřebných úkonů.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 2 (Pecháček, Salvet)
Usnesení č. 55/6/2015 bylo schváleno.

Návrh na usnesení:
ZO vyjadřuje podporu pro ZŠ a MŠ Třemešná jako typ úplné školy až do roku 2020, tedy I. a
II. stupeň základní školy, za podmínky, že v průběhu let 2015 – 2020 nedojde k celkovému
poklesu dětí pod 85, nebo nedojde ze strany státu k celostátní organizační změně systému
základního školství v ČR, v problematice regulace školských zařízení.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 56/6/2015 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
ZO ukládá starostovi svolat pracovní schůzku týkající se přemístění MŠ do některé z budov
ZŠ s cílem určit přesnou polohu MŠ do budoucna v termínu do 5. 6. 2015.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 57/6/2015 bylo schváleno.

5. Závěrečný účet obce Třemešná za rok 2014
Závěrečný účet obce za rok 2014 byl řádně vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední
desce. Občané i zastupitelé měli možnost se s ním seznámit. Součástí závěrečného účtu je
účetní závěrka za rok 2014 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014,
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, a plnění příjmů a výdajů v plném členění
dle rozpočtové skladby, včetně údaje o hospodaření s majetkem.
Návrh na usnesení:
ZO vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Třemešná za rok 2014, a to bez
výhrad.
Hlasování: pro 8 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 58/6/2015 bylo schváleno.

6. Oprava místních komunikací
Bylo provedeno otevřené výběrové řízení na realizaci opravy povrchu místních komunikací.
Do zakázky se přihlásila jediná firma a to Silnice CZ. Její nabídka na realizaci činí 504 486
Kč bez DPH
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo na projekt „Oprava povrchu místních komunikací Třemešná“
s firmou Silnice CZ s.r.o., Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov s cenou za dílo 504 486,- Kč
bez DPH
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 59/6/2015 bylo chváleno.

7. Dotační programy 2015
S žádosti na vybudování “Turistického a komunitního centra“ v kulturním domě jsme u MMR
nebyli úspěšní. Na tuto akci máme blokovány vlastní finanční zdroje.
Je možné získat dotaci z regionálního dotačního programu na zpětné proplacení.
Obec obdržela nabídku firmy ASAP Management CZ s. r. o. Karviná na vypracování žádosti
o tuto dotaci. V případě, že se firmě nepodaří získat dotaci, nebude obec nic platit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje smlouvu s firmou ASAP Management CZ s.r.o,
Karviná – Fryštát, U Tratě 1920/8 PSČ 733 01
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 60/6/2015 bylo schváleno.
Na opravu budovy bývalé ŠD (budova u školních pozemků) získala obec dotaci na zateplení a
opravu střechy. Budova bude sloužit jako „Centrum volnočasových aktivit“.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje složení komise veřejné zakázky k projektu Komunitní turistické centrum
Třemešná a k veřejné zakázce Centrum volnočasových aktivit Třemešná
Člen:Rudolf Zahradník
Člen: Jiří Kománek
Člen: Roman Turek
Náhradník: Pavel Baron
Náhradník: Aleš Libotovský
Hlasováná: pro 8 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 61/6/2015 bylo schváleno.

Byla vypracována studie na vybudování sběrného dvoru v prostoru odstavené zemědělské
techniky.

Kaplička Rudíkovy - podání žádosti na dotace na sakrální stavby je do 15 června. Vzhledem
k velmi krátkému termínu na vypracování projektové dokumentace, nebude obec v letošním
roce o tuto dotaci žádat.

8. Účelový příspěvek na činnost spolků
Formou žádosti požádaly o účelový příspěvek na činnost následující spolky
Požadavek spolku:
Návrh zastupitelstva:
116 500,- Kč
105 000,- Kč
SDH Třemešná
SDH Třemešná II
21 550,- Kč
0,- Kč
TJ Sokol Třemešná
120 000,- Kč
115 000,- Kč
SRPDŠ
20 000,- Kč
20 000,- Kč
Včelaři
4 500,- Kč
4 500,- Kč
Zahradkáři
1 500,- Kč
1 500,- Kč
Myslivecké sdružení Třemešná
12 000,- Kč
10 000,- Kč
Charita Třemešná
6 000,- Kč
3 000,- Kč
Dům Dobré vůle Žáry
4 000,- Kč
4 000,- Kč
Mertová – FV kontroloval hospodaření složek za rok 2014. Poskytnuté finanční prostředky
byly řádně použity.
Turek – s výší finančních prostředků, které žádá TJ souhlasím, SDH nechat ve výši loňského
roku
Kománek – myslivcům bych nechal 12 000,-Kč
Pecháček – SDH II jsme řešili již posledně. Shodli jsme se, že mít dva spolky se stejným
zaměřením je pro naši obec velký luxus. Je potřeba, aby se zájemci o stejnou
spolkovou činnost sjednocovali, než aby si každý zakládal svá sdružení.
Turek – myslivcům navrhuji 10 000,-Kč
Starosta – navrhuji krátit žádosti na příspěvek téměř u všech složek.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje žádosti o účelový finanční příspěvek na činnost spolků, schvaluje výši
finančního příspěvku na činnost a pověřuje starostu k podepsání smluv o dotaci z rozpočtu
obce
SDH Třemešná
TJ Sokol Třemešná
SRPDŠ
Včelaři
Zahradkáři
Myslivecké sdružení Třemešná
Charita Krnov
Dům Dobré vůle Žáry
Hlasování: pro: 8

proti: 0

105 000,- Kč
115 000,- Kč
20 000,- Kč
4 500,- Kč
1 500,- Kč
10 000,- Kč
3 000,- Kč
4 000,- Kč
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 62/6/2015 bylo schváleno.
9. Prodej a nákup pozemků
Záměr pro prodej
O část pozemku parc. č. 2752/4 v k.ú. Třemešná vedena jako místní komunikace požádala
paní Bronislava Ledererová. Předmětná část se nachází mezi pozemkem pana Večeři a paní
Kubicovou (nyní bude majitelem nemovitosti zeť pan Timer).

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje záměr pro prodej části pozemku parc. č. 2752/4 o
výměře 200 m2 v k.ú. Třemešná .
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 63/6/2015 bylo schváleno.

O část pozemku parc. č. 137/1 v k.ú. Rudíkovy vedena zahrada požádala paní Petra
Adámková. Předmětný pozemek leží vedle současného pozemku paní Adámkové.
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje záměr pro prodej části pozemku parc. č. 137/1 v k.ú.
Rudíkovy.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 64/6/2015 bylo schváleno.
O část pozemku parc. č. 602 v k.ú. Rudíkovy vedena jako ostatní plocha požádaly lesy ČR.
Na pozemku se nachází zpevněná komunikace vedoucí ke studním, která je v havarijním
stavu. Také o část pozemku parc. č. 2734/1 v k.ú. Třemešná vedena jako ostatní plocha v části
Artmanov požádaly lesy ČR. Na pozemku se nachází zpevněná komunikace vedoucí ke
studním, která je v dobrém stavu.
Salvet – Lesy ČR to zkouší po každém nově zvoleném zastupitelstvu.
Pokud by se pozemky prodaly, staly by se pozemky tvořící funkci lesa a občané by
měli omezené možnosti v užívání těchto pozemků. Tyto cesta zničila těžká technika,
která v lese pracuje pro lesy ČR. Prodej nedoporučuji. Lesy mohou cestu opravit i
když je na cizím pozemku.
Pecháček – s prodejem bych souhlasil
Kománek – nesouhlasím s prodejem
Starosta – lesy ČR vykupují pozemky za nulovou hodnotu, pro obec by byla výhodnější
směna pozemků, a přikláním se k tomuto řešení. Zákon neumožňuje státním
firmám opravu staveb na cizím pozemku. Bojujeme takto se silnicemi a břehem
potoka před obecním úřadem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje záměr pro prodej části pozemku parc. č. 602 v k.ú.
Rudíkovy.
Hlasování: Pro: 4

Proti: 3 (Salvet, Mertová, Kománek)

Usnesení č. 65/6/2015 nebylo schváleno

Zdrželi se: 1 (Baron)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje záměr pro prodej části pozemku parc. č. 2734/1 v k.ú.
Třemešná.
Hlasování: Pro: 0

Proti: 8

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 66/6/2015 nebylo schváleno

10. Informace starosty
- na úřední desce byly vyvěšeny závěrečné účty Mikroregionu Krnovsko a Sdružení
obcí Osoblažska. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Sezóna úzkorozchodné trati začíná 6. 6.
- v červnu proběhne kolaudace domu se seniorskými byty v Rudíkovech. Jakmile obdržím
přesnější informace, přepošlu je zastupitelům
11. Diskuse
Salvet – při prohlédnutí návrhu na sběrný dvůr bych doporučoval samostatný vstup.
- aby nebyly takové náklady na úklid pokosené trávy, doporučoval bych zakoupení
mulčovače
- doporučoval bych nahrávat jednání zastupitelstva a dávat je na web obce.
Kománek – kontrolní výbor by se měl zabývat dodržováním vyhlášek o požívání alkoholu a
volným pobíháním psů.
Kománek – do dnešního dne nejsou zaskleny vnitřní skleněné dveře na sálu v KD po
posledním pronájmu
Vajdík – občané nejsou dostatečně informování o svozu bioodpadů
Starosta – ve zpravodaji informace byly poskytnuty. Řešíme problém se zpevněnou plochou
pod kontejnery, a schází prostor, kde by bylo možné bioodpad skladovat.
V Albrechticích převezmou bioodpad za poplatek 300 Kč/m3. Tato suma by navýšila
poplatek za svoz odpadů.
Salvet – slyšel jsem o prodeji parcely s přístupovým chodníkem pod osoblažkou
Starosta – nabídka ze strany ČD byla za 8000,-Kč za 125 m2. Obec nabídla cenu 4000 Kč
Vajdík – již po několikáté doporučuje aktualizovat Web stránky TJ pod webem obce

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce

Ověřovatelé: Věra Mertová

……………………

Zbyšek Pecháček …………………..

