Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 28. 6. 2018
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, J. Kománek, V. Mertová, T. Salvet
Omluveni:, R. Turek, , Z. Pecháček, P. Baron, K. Ondrašík

Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas.
Zapisovatel: Rudolf Zahradník
Ověřovatelé zápisu: T. Salvet, V. Mertová
Návrhová komise: předseda – J. Kománek
Člen – Rudolf Zahradník
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 329 / 33 /2018 bylo schváleno.
Ověřovatelé z 32. 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 2018
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2017 a Mikroregionu
Osoblažsko za rok 2017
Informace o investicích obce a zakázkách malého rozsahu
Nákup a prodej pozemků
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Hlasování: pro: 5
Usnesení č. 330 / 33 /2018 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

2.Rozpočtová opatření
Správce rozpočtu (Rudolf Zahradník)
RO č. 3/2018 –-mění objem rozpočtu v příjmové a výdajové části. Jedná se o posílení
paragrafu 3722 Sběrný dvůr položka investice org. 3722 o 910 000,- Kč

3. Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko a Mikroregionu Osoblažsko za
rok 2017
Návrhy Závěrečných účtů obou mikroregionů byly zveřejněny na úřední desce obce
Třemešná, a příslušné správní orgány obou mikroregionů je schválily.
ZO bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2017 včetně příloh.
ZO bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Osoblažsko za rok 2017 včetně příloh.

4. Informace o investicích obce a zakázkách malého rozsahu
Starosta podal následující informace
- Ani do druhého kola poptávkového řízení na opravy vnitřních prostorů hasičárny se
nikdo nepřihlásil. Nyní již není čas na další poptávkové řízení, neboť realizace je
nutná do konce prázdnin. Zastupitelstvo obce tedy musí příjmout usnesení o odmítnutí
dotace
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje vzdání se dotace ze SZIF na projekt Oprava vnitřních prostorů hasičské
zbojnice ve výši 590 724 Kč.
Hlasování: pro 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 331 /33/2018 bylo schváleno.
Starosta – obec podala žádost na dotaci u MSK k podpoře spolufinancování projektů EU, a
žádost byla úspěšná. Předmětem spolufinancování je vlastní podíl obce při výstavbě sběrného
dvoru.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace MSK na projekt „Program na podporu
financování akcí s podporou EU“, jejím předmětem je dotace až do výše 540 000,- Kč na
spolufinancování vlastního podílu obce při budování sběrného dvoru.
Hlasování: pro 5
Usnesení č. 332/33/2018 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

Starosta – obec podala žádost na dotaci u MSK v programu Program na podporu přípravy
projektové dokumentace 2018, a žádost byla úspěšná. Předmětem spolufinancování je
projektová dokumentace na cyklostezku.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace MSK na projekt „Program na podporu přípravy
projektové dokumentace 2018“, jejímž předmětem je poskytnutí dotace až do výše 165 000,Kč na dokumentaci cyklostezky
Hlasování: pro 5 proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 333/33/2018 bylo schváleno.

5. Nákup a prodej pozemků
Starosta informoval zastupitele, že pro narovnání majetkových poměrů ( stavby v majetku
obce stojí na cizích pozemcích) předkládá
Záměr pro odkoupení pozemků
-

Pozemek parc. č. st.600 v majetku pana Teplého ( stojí na něm zrychovačka
Rudíkovy) a současně parc. č. 692/2 v Rudíkovech v majetku pana Teplého na
plánované trase cyklostezky.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro odkoupení pozemku parc.č. 600 v k.ú. Třemešná a parc. č.
692/2 v k.ú. Rudíkovech a pověřuje starostu k zajištění všech potřebných podkladů
k provedení záměru.
Hlasování: pro 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 334/33/2018 bylo schváleno.

-

Pozemek parc.č. st. 290 a parc. č. 422. ( majitelka paní Jarmila Maslonková). Přes
pozemky vede vodovod obce a přes jeden pozemek vede naše komunikace

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro odkoupení pozemku parc.č. st 290 v k.ú. Třemešná parc. č.
422 v k.ú. Třemešná a pověřuje starostu k zajištění všech potřebných podkladů
k provedení záměru.
Hlasování: pro 5
Usnesení č. 335/33/2018 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

-

Zajištění přístupu na pozemek obce (parc.č. 244/1 v k.ú. Třemešná) přes pozemek
pana Dehnera.
Pozemek parc. č 244/1 je neobslužitelný. Řešením je odkoupení části pozemku nebo
nabídnout panu Dehnerovi směnu částí pozemku za pozemek obecní

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro odkoupení části pozemku parc.č. 246/6 v k.ú. Třemešná nebo
provedení směny, a schvaluje záměr pro prodej části pozemku parc. č. 246/3 o výměře
260 m2 a parc. č. 246/5 v k.ú. Třemešná. ZO pověřuje starostu k zajištění všech
potřebných podkladů k provedení záměru.
Hlasování: pro 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 336 /33/2018 bylo schváleno.
-

Vyřešit pozemky v okolí kulturního domu (majitel pan Botek).

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro odkoupení pozemku parc.č. st 235/2 v k.ú, Třemešná, a záměr
pro prodej části pozemku parc.č. st 235/1 v k.ú. Třemešná o výměře 39m2 nebo
směnu. ZO pověřuje starostu k zajištění všech potřebných podkladů k provedení
záměru.
Hlasování: pro 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 337/33/2018 bylo schváleno.

Žádosti občanů
Roman Blahuta podal žádost na odkoupení pozemků parc. č.490/1 a parc.č. 491 . Na pozemku
parc.č. 490/1 stojí trafostanice k továrně, odprodej celé parc. č. 490 by byl nekoncepční.
Nejdříve je nutno vyřešit věcné břemeno ČEZ distribuce k umístění trafostanice, a provést
geometrické rozdělní parcel pac.č. 490 a parcely č.2556/1 . Aktuálně nabídnout. pronájem
části parc.č. 490 a části parc.č.2556/1 a po realizaci jeho stavby na vedlejším pozemku
v majetku pana Blahuty provést odprodej geometricky oddělených části těchto pozemků.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr prodej pozemků parc.č.490/1 a 491 v k.ú. Třemešná
Hlasování: pro 0

proti: 4

zdržel se: 1(Salvet)

Usnesení č. 338 /33/2018 nebylo schváleno.

6. Informace starosty
Starosta - obec v současnosti získává souhlasy vlastníků s realizací cyklostezky na dotčených
pozemcích.

9. Diskuze
Mertová – bytový dům, č.p. 90 bude k užívání kdy? A pro jaký typ občanů bude určen?
Starosta – předpokládám, že k srpnu by mělo být vše hotovo. Konečným bodem bude až
vyřešení likvidace odpadních vod. Co se týká skladby občanů, tak obec eviduje
několik žádosti o byty, a přidělení bytu bude v kompetenci zastupitelstva.
Kománek – úprava zrychlovačky je hotova?
Starosta – není, jsou provedeny zednické úpravy, a technologie se bude dodávat až v červenci.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce

Ověřovatel zápisu:
Ing. Tomáš Salvet

Mg. Věra Mertová

………………….

………………….

