Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 30. 3. 2017
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, Z. Pecháček, V. Mertová, J. Kománek, K. Ondrašík,
P. Baron, R. Turek
Omluveni: T. Salvet
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas.
Zapisovatel: Rudolf Zahradník
Ověřovatelé zápisu: Jiří Kománek , Roman Turek,
Návrhová komise: předseda – Zbyšek Pecháček
Člen – Pavel Baron
Člen – Kamil Ondrašík
Hlasování: pro: 8

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 226 /23/2017 bylo schváleno.
Ověřovatelé z 22. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtová opatření
Příspěvek na činnost spolků 2017
Výběrové řízení Chodníky kolem I/57 v obci Třemešná
Aktuality ze ZŠ a MŠ Třemešná
Nákup a prodej pozemků
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Návrh na doplnění programu
• Žádný ze zastupitelů nenavrhl doplnění programu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program 23. Zasedání zastupitelstva obce
Hlasování: pro: .8.

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 227 /23/2017 bylo schváleno.

2.Rozpočtová opatření
Starosta – v uplynulém období nebyla přijata žádná rozpočtová opatření měnící celkovou výši
příjmové ani výdajové části rozpočtu

3. Příspěvek na činnost spolků 2017
Na obec se obrátily se žádostí o příspěvek na činnost následující organizace a spolky v obci
TJ Sokol Třemešná z.s.
110 000,- Kč
SDH Třemešná
73 100,- Kč
SRPDŠ
20 000,- Kč
Myslivecké sdružení Třemešná z.s. 13 000,- Kč
Charita Krnov
Charita Krnov(Dům dobré vůle)

4 000,- Kč
4 000,- Kč/osobu

Zastupitelstvo schvaluje žádosti nad 50 tis Kč. V našem případě se to týká SDH a TJ.
Starosta – navrhuji, aby příspěvek na činnost TJ Sokol Třemešná a SDH Třemešná byl ve
stejné výši jako pro rok 2016.
Baron – navrhuji, aby příspěvek SDH na rok 2017 byl ponížen oproti žádosti o 3100,- Kč
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost SDH Třemešná ve výši 70 000 Kč
z rozpočtu obce Třemešná na rok 2017.
Pro: 3 (Kománek, Mertová, Baron)

Proti: 4

Zdrželi se: 1 (Ondrašík)

Usnesení č. 228/23/2017 nebylo schváleno.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost SDH Třemešná ve výši 65 000 Kč
z rozpočtu obce Třemešná na rok 2017.
Pro: 5

Proti: 2 (Kománek, Mertová)

Zdrželi se: 1 (Baron)

Usnesení č. 229/23/2017 bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na činnost SDH Třemešná na rok
2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 230/23/2017 bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost TJ Sokol Třemešná z.s. ve výši
110 000 Kč z rozpočtu obce Třemešná na rok 2017.
Pro: 8
Usnesení č. 231/23/2017 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na činnost TJ Sokol Třemešná na
rok 2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 232/23/2017 bylo schváleno.

4.Výběrové řízení na chodníky kolem I/57 v obci Třemešná
Do výběrového řízení se přihlásily 4 firmy. Nejvýhodnější nabídku (jediným kriteriem byla
cena) podala firma Silnice Morava a.s. V rozpočtu však firma neměla naceněné některé
položky, a tak z důvodu nekompletnosti rozpočtu (cca 3 položky zůstaly neoceněny) byla
firma Silnice Morava a.s. vyřazena. Jako druhá v pořadí se umístila Nosta (Nový Jičín).
V zákonné lhůtě (do 15-dnů po zveřejnění výsledků) podala vyřazená firma Silnice Morava
a.s. námitku proti svému vyřazení. Projektový manažer zodpovědný za zákonný průběh
výběrového řízení připravuje písemnou odpověď zadavatele (obce Třemešná) se zamítnutím
námitky.

5. Aktuality ze ZŠ a MŠ Třemešná
Z důvodu podlimitního počtu dětí v mateřské škole, a tím nedostatečného krytí finančních
prostředků na úvazky učitelek v MŠ probíhá zkrácený provoz (do 14 hodin). Protože však
některé děti nemohou být vyzvednuty do 14 hodin, zajišťuje obec tzv. dohlídávání dětí. Toto
dohlídávání probíhá již od září roku 2016 od 14:00 do 16:00 a personálně bylo zajištěno
zaměstnankyní obce s nákladem 66,- Kč/hod. Obec nemá dlouhodobou alternativu zajištění
dohlídávání. Zajistí-li si škola dohlídávání sama formou dosazení některého ze svých učitelů,
jsou mzdové náklady mnohem vyšší. Navrhuji přenést zodpovědnost za personální
dohlídávání ve školce na školu formou mimořádného příspěvku ve výši 20000 Kč. Škola si ve
svém rozpočtu musí najít zbývající peníze minimálně ve stejné výši ke spolufinancování.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí mimořádného finačního příspěvku ZŠ a MŠ Třemešná na rok 2017
k pokrytí mzdových nákladů na dohlídávání dětí v MŠ ve výši 20 000,- Kč
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.233/23/2017 bylo schváleno.

6. Nákup a prodej pozemků

Záměr prodej
O pozemek parc. č. 44 zahrada o výměře 372 m2 v k. ú. Třemešná, projevila zájem paní
Vybíralová Lenka

Návrh na usnesení:

ZO schvaluje záměr pro prodej pozemku parc. č. 44 zahrada o výměře 372 m2
v k. ú. Třemešná.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.234/23/2017 bylo schváleno.

Prodej pozemků

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 28. 7. 2016 schválilo záměr pro prodej pozemků:
Katastrální území: Třemešná
Parcela:
284/1 zahrada o výměře 162 m2
2754/1 ost. plocha, ost. kom. část výměry 140 m2
O tyto pozemky požádal Josef Kubesa.
Geometrickým plánem č. 800-41/2016 byla z parcely č. 2754/1 vyčleněna parc. č. 2754/19 o
výměře 115 m2.
Starosta – u pozemků ostatní plocha , ostatní komunikace je cena 25,- 30,- Kč/m2 dle
způsobu využití. Vzhledem k tomu, že části pozemků, o které požádali žadatelé neplní
skutečnou funkci komunikace, doporučuji nastavit prodejní cenu na spodní hranici, tedy 25,Kč/m3.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemků Josefu Kubesovi a to parc. č. 284/1 o výměře 162 m2 za cenu
15,- Kč/m2 a parc. č. 2754/19 ost. plocha, ost. kom. o výměře 115 m2 v k. ú. Třemešná za
cenu 25,- Kč/m2. Kupující uhradí návrh na vklad do KN (kolek 1000,- Kč). Cenu za GP ve
výši 4 000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, včetně podání daňového
přiznání a zaplacení daně je kupující.
Hlasování: pro: 8

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 235 /23/2017 bylo schváleno.

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 26. 5. 2016 schválilo záměr pro prodej pozemků:
Katastrální území: Třemešná
Parcela:
2754/14 ost. plocha, ost. kom. o výměře 58 m2
2754/3 ost. plocha, ost. kom. o výměře 180 m2
O tyto pozemky požádali manželé Miroslav a Miroslava Suchomelovi.
Geometrickým plánem č. 801-42/2016 byla z parcely č. 2754/3 vyčleněna parc. č. 2754/20 o
výměře 227 m2.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemků manželům Miroslavu a Miroslavě Suchomelovým a to parc. č.
2754/14 ost. pl., ost. kom. o výměře 58 m2 a parc. č. 2754/20 ost. plocha, ost. kom. o výměře
227 m2 v k. ú. Třemešná za cenu 25,- Kč/m2. Kupující uhradí návrh na vklad do KN (kolek
1000,- Kč). Cenu za GP ve výši 4 000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí,
včetně podání daňového přiznání a zaplacení daně je kupující.
Hlasování: pro: 8

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 236 /23/2017 bylo schváleno.

Nákup pozemků
Starosta – majitel areálu továrny podepsal s obcí Kupní smlouvu o prodeji areálu.
Návrh usnesení:
- ZO schvaluje Kupní smlouvu na areál továrny v k.ú.Třemešná vlastněné panem
Ottou Žitníkem, bytem Třemešná 301, jejímž předmětem je stavební parcela č. St.
311/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1877 m2 ,stavební parcela č. St. 311/3
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 272 m2, parcela č. 486/2 ostatní plocha o
výměře 1729 m2;parcela č. 486/1 zahrada o výměře 3330 m2, parcela č. 88 zahrada
o výměře 528 m2, parcela č. 497 zahrada o výměře 1905 m2, parcela č. 496/1
ostatní plocha o výměře 1183 m2, stavební objekt č.p. 301 umístěný na pozemku
parc. st.311/1, stavební objekt bez č.p. umístěný na pozemku parc. st.311/1,
stavební objekt č.p. 46 umístěný na pozemku parc. st.311/3 v k.ú.Třemešná za
celkovou cenu 1 500 000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
Hlasování: pro: 8

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 237 /23/2017 bylo schváleno.

8. Informace starosty.
Starosta
• podal informace z jednání přednesené na zastupitelstvu města Město Albrechtice ve
věci cyklostezky mezi Třemešnou a Albrechticemi
• informace týkající stavu jednání s firmou Taneco
• informoval o žádosti obce Jindřichov ve věci napojení se na vodní zdroj obce TR4.
• Seznámil zastupitele se situací VPP a VS
• Cenová nabídka na realizaci opravy komunikace kolem obecního úřadu a úprava
přístupové cesty k bytovkám a škole včetně vybudování odstavné plochy u MŠ
• Informaci o přislíbené dotaci na dokumentaci na rozšíření kanalizace a dotace PORV

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce přijímá dotaci z MSK a schvaluje Smlouvu s MSK o poskytnutí dotace v
rámci PORV 2017 v max. výši 280 000,- Kč na projekt „Zvídavý návštěvník nezmokne“
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 238 /23/2017 bylo schváleno.

11. Diskuze
Kománek – připomínám požadavek na doplnění světla na dlouhý chodník pod nádražím
Starosta – v lese se již objevily tři černé těžby. Zastupitelstvo by mělo zaujmout nové
stanovisko k samovýrobě. Třeba i zrušit a začít prodávat pouze po 1prm. Za vyšší cenu
s promítnutím nákladů na přípravu paliva, ale jasným omezením pohybu cizích osob
s technikou v lese.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce v.r.

Ověřovatel zápisu:
Jiří Kománek

…………………

Roman Turek

………………….

