Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 8. 6. 2017
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, Z. Pecháček, J. Kománek, K. Ondrašík,
T. Salvet
Omluveni: R. Turek, P. Baron, V. Mertová
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas.
Zapisovatel: Rudolf Zahradník
Ověřovatelé zápisu: Jiří Kománek, Milan Gross
Návrhová komise: předseda – Tomáš Salvet
Člen – Kamil Ondrašík
Člen – Zbyšek Pecháček
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 251 /25 /2017 bylo schváleno.
Ověřovatelé z 24. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtová opatření
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Třemešná
Smlouva se SFDI na Chodníky kolem I/57 v obci Třemešná
Nákup a prodej pozemků
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Návrh na doplnění programu
Starosta – navrhuji, aby bod programu č. 3 měl název ZŠ a MŠ Třemešná
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí se změnou názvu bodu programu č.3 na ZŠ a MŠ Třemešná a schvaluje program
zasedání
Hlasování: pro 6
Usnesení č. 252 /25 /2017 bylo schváleno.

proti:0

zdržel se: 0

2.Rozpočtová opatření
Správce rozpočtu (Rudolf Zahradník) – od posledního zastupitelstva (28.4.) do dnešního dne
(8.6.) nebyla přijata žádná RO
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. ZŠ a MŠ Třemešná
Starosta vyzval finanční výbor k předložení zprávy o finanční kontrole na ZŠ týkajícího se
čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele za období leden až květen 2017.
Kománek- přednesl zprávu výsledku kontroly.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.
Účetní závěrka a zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Třemešná
Starosta - celkový hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Třemešná za rok 2016 byl kladný a činil
33 801,66 Kč. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Třemešná za
daný kalendářní rok a jeho rozdělení.
Starosta – po dohodě s ředitelem doporučuji, aby hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2016
byl převeden do rezervního fondu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ
Třemešná za rok 2016 ve výši 33 801,66 Kč, a bere na vědomí převedení hospodářského
výsledku do rezervního fondu v plné výši.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č 253 /25/2017 bylo schváleno.
Výjimka z počtu žáků ZŠ a MŠ na školní rok 2017/2018
Starosta - Obec jako zřizovatel se každoročně vyjadřuje k nedostatečnému počtu žáků, a to
formou schvalování výjimky z počtu. Normativ na úplnou školu je 17 dětí na třídu.
Pro rok 2017/2018 se předpokládá 91 dětí (tj. 13 dětí na třídu). Do mateřské školy
Třemešná by mělo být od podzimu přihlášeno 17 dětí. Do školky v Liptáni je
přihlášeno dětí 12. Vzhledem k možného pohybu dětí v předškolním věku navrhuji
schválit také výjimku u MŠ, i když ji v této chvíli nenaplňujeme. Do začátku školního
roku je však daleko, a budeme tak alespoň připraveni a případný výpadek dětí v MŠ.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje výjimku z počtu žáků ZŠ Třemešná pro školní rok 2017/2018 a výjimku z počtu
dětí pro MŠ Třemešná školní rok 2017/2018.
Pro: 6
Usnesení č. 254 /25/2017 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

4. Smlouva se SFDI na Chodníky kolem I/57 v obci Třemešná
Starosta – na SFDI byly zaslány všechny podklady pro aktualizaci smlouvy na základě VŘ na
zhotovitele chodníků.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu se SFDI ( Smlouva č. 1086/2017) o poskytnutí finančních prostředků
ze státního rozpočtu na projekt Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná v části
Rudíkovy, u kulturního domu a u mostu v maximální možné výši 4 075 000 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Pro: 6

Proti:0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 255 /25/2017 bylo schváleno.

6. Nákup a prodej pozemků
Odkup pozemků do majetku obce
Starosta – na základě dlouhodobého jednání s majitelkou pozemků pod úpravnou vody je nyní
připravena smlouva o odkupu předmětných pozemků ke schválení
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje kupní smlouvu s paní Ingrid Kamenskou, Šaffaříkova 1388, 742 58 Příbor
jejímž předmětem jsou pozemky parc. č. 2845/1 o výměře 1454m2, parcela č. 2845/2 o
výměře 997m2 a parc.č. 2846/2 o výměře 801m2 za celkovou cenu 162 600,- Kč, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 256 /25/2017 bylo schváleno.

Záměr pro prodej pozemků
• Nová majitelka poloviny nemovitosti stojícím na parc. st 219/5 paní Wagnerová Silvie
požádala o odkoupení tohoto pozemku,který nyní patří obci. Současně požádala o
odkoupení pozemku parc. 2965, který je také v majetku obce.
Starosta – navrhuji, aby zastupitelstvo počkalo s dořešením vlastnických práv k nemovitosti
na parc. st. 219(do 21.6. běží řízení o změně vlastníka), a vrátit se k prodeji těchto
pozemků až následně po ukončení řízení.
Wágnerová – nevidím důvod, proč by zastupitelstvo mělo čekat. Mám tam nyní nájemníky, a
musím s nimi začít jednat.
Starosta – vlastnické právo k pozemkům vás v jednání s vlastníky neomezuje. Situace bude
jako doposud. Ve vaší žádosti je také žádost o pozemek parcela č. 2965 ( ostatní
plocha, komunikace). Tato parcela může být jako obslužná parcela zbylých dvou
sousedních vlastníků. Je nutno znát názor na případný prodej tohoto pozemku také od
majitelů těchto sousedních parcel..
Kománek – já si myslím, že tento pozemek č. 2965 se klidně může prodat. Nikdo jej
nepoužívá.

Salvet – můžeme schválit záměr pro prodej obou pozemků, a příště by se řešil prodej (po
dořešení vlastnických práv).
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro prodej pozemků parc.č. st 219/5 a parc. č. 2965 vše v k.ú. Třemešná.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 257 /25/2017 bylo schváleno.

• Pan Radim Friess požádal o odkoupení části parcely číslo st, 150 (pozemek za ČOV)
k vybudování odstavné plochy.
Salvet – jedná se o pozemek, který je v blízkosti ČOV. Pozemek by se měl ponechat pro
potřeby možného rozšíření ČOV.
Pecháček - myslím si, že by část pozemku mohla být prodána.
Starosta - velikost odstavné plochy by měla být cca 30m2. Dal by se problém dočasného
odstavení vozidel řešit nájmem. Prodej bych také zatím neřešil.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr pro prodej části pozemku parc.č. st 150 v k.ú. Třemešná o výměře 30m2.

Pro: 2 (Pecháček, Ondrašík)

Proti: 3 (Kocián, Zahradník, Kománek)

Zdrželi se: 1 (Salvet)

Usnesení č. 258 /25/2017 nebylo schváleno.

7. Informace starosty
• Zvýšené množství úniku na vodovodním řádu
Od začátku roku evidujeme nárůst množství úniku z vodovodního řádu obce. Nalezení
poruchy (místa úniku vody) je s ohledem na stavební práce kolem potočních zdí velmi
problémová. Je zpracována projektová dokumentace na úpravy zrychlovací stanice Rudíkovy
s vestavěným přenosem dat pro monitoring. Současně probíhají jednání s firmou Q-line
Ostrava na vývoji indukčního průtokového měřiče, který by bylo možno vsadit do různých
částí potrubních větví, aby se nemusely budovat stavebně náročnější vodoměrné šachty. Zatím
jsou vyrobeny vzorky indukčních měřičů na dimenzi 80mm a 50 mm.
• Zvážení vstupu obce Třemešná do obou o.p.s. které mají vztah k úzkorozchodné dráze
( Slezské zemské dráhy a Osoblažská úzkorozchodná) .
Starosta a navrhl zastupitelům zvážit postavení obce Třemešná s ohledem na obě o.p.s.

• Starosta – obrátil se na zastupitelstvo s žádostí o proplacení nevyčerpaných dnů
dovolené roku 2016
Starosta – dlouhodobě se mi přelévá starší dovolená z roku na rok, a je potřeba to vyřešit.
Jsem pro to vyřešit tuto otázku proplacením, ale vzhledem k tomu že se to týká mé
osoby, tak se vůči sobě v hlasování zdržím.
Kománek – je potřeba dovolenou vyčerpat. Je pozice místostarosty, který by tě měl zastoupit.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s proplacením nevyčerpaných dnů dovolené roku 2016 starostovi obce.
Pro: 0

Proti: 0 Zdrželi se: 6

Usnesení č. 259 /25/2017 nebylo schváleno.

11. Diskuze
Salvet – mám odezvu od několika občanů, že byla špatná informovanost vzhledem
k velkoobjemovému odpadu. Že se to dozvěděli pozdě.
Starosta – občany jsme informovali prostřednictvím zpravodaje, že mají druh odpadů nahlásit
na obci. Důvodem nahlášení je skutečnost, že jsme chtěli eliminovat příliš velké
množství odpadů, které by se překotně v jeden den objevilo před ploty. Máme s tím
špatné zkušenosti z loňského roku. Poctiví občané nahlásili odpad, a odpad byl od nich
odvezen. Zůstali nám pouze 4 občané, kteří odpad nahlásili, a neodvezl se. S těmi jsme
domluveni, že jej odvezeme samostatně. Obec potřebuje, aby občan začal
spolupracovat. Co je důležité je také skutečnost, že nahlášením a jmenovitým
odvážením odpadu se předchází nočnímu rabování.
Pecháček – myslím si, že někteří i tak obec využívají. Třeba ti, co půl roku sbírají a pak to
dají do objemového odpadu obce. Množství by se mělo nějak zpoplatnit.
Ondašík – připomínám nefunkční rozhlas u pana Rela

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce v.r.

Ověřovatel zápisu:
Jiří Kománek

………………….

Milan Gross

…………………

