Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 13. 12. 2018
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, J. Kománek, P. Baron, Z. Pecháček , M. Peterová, F.
Pašas, T. Salvet,
Omluveni: paní L. Králová
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas.
Starosta určil:
Ověřovatelé zápisu: Z. Pecháček, F.Pašas
Zapisovatelem: R. Zahradník
Návrh na návrhovou komisi:
předseda – M.Peterová
členové – J. Kománek, T.Salvet

Pro:

8

Proti : 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 41/3/2018 bylo schváleno.
Ke kontrole zápisu z minulého zasedání - připomínky z zápisu byly zapracovány před jeho
zveřejněním
Návrh programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Vnitřní rozpočtová opatření
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Třemešná na rok 2019
Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Třemešná na roky 2020-2021
Návrh rozpočtu obce Třemešná na rok 2019
Plán investic na rok 2019
Rozpočtový výhled obce Třemešná na roky 2020-2023
Rozpočtové provizorium na rok 2019
Obecně závazná vyhláška o odpadech 2/2018
Smlouva o likvidaci odpadu s firmou Van Gansewinkel
Nákup, prodej a nájmy pozemků
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Pro: 8 Proti: 0
Usnesení č. 42/3/2018 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

3. Rozpočtová opatření
RO č. 15/2018 - nemění objem rozpočtu v příjmové a výdajové části. Jedná se o přesun mezi
paragrafy 3722 položky 6121 na paragraf 3113 položku 5331 Základní škola ve výši
700 000,- Kč
RO č. 16/2018 - nemění objem rozpočtu v příjmové a výdajové části. Jedná se o přijaté
transfery kraje ve výši 127 000Kč.
RO č. 17/2018 - nemění objem rozpočtu v příjmové a výdajové části. Jedná se o přesun mezi
paragrafy a položkami v objemu finančních prostředků 1 050 000,- Kč
RO č. 18/2018 - nemění objem rozpočtu v příjmové a výdajové části. Jedná se o přesun mezi
položkami v objemu finančních prostředků 410 000,- Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
17:10 příšla paní Králová
4. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Třemešná na rok 2019
Starosta – sdělil základní informace k Návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Třemešná. Návrh rozpočtu
bude zákonně zveřejněn na úřední desce obce . Do 24.ledna 2019 je možno
rozpočet připomínkovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
5. Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Třemešná na rok 2020-2021
Starosta – sdělil základní informace k Rozpočtovému výhledu ZŠ a MŠ Třemešná. Bude
zákonně zveřejněno na úřední desce obce . Do 24.ledna 2019 je možno rozpočet
připomínkovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

6. Návrh rozpočtu Obce Třemešná na rok 2019
Starosta – sdělil základní informace k Návrhu rozpočtu obce Třemešná. Návrh rozpočtu
bude zákonně zveřejněn na úřední desce obce . Do 24.ledna 2019 je možno
rozpočet připomínkovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
7. Plán investic na rok 2019
Starosta – upozornil, že návrh plánu investic na rok 2019 bude rovněž zveřejněn, aby bylo
možno v rámci schvalování rozpočtu naplánovat investiční záležitosti.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

8. Rozpočtový výhled obce Třemešná na roky 2020-2023
Starosta – také rozpočtový výhled bude zveřejněn na úřední desce obce .
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
9. Rozpočtové provizorium na rok 2019
Z důvodu neschválení rozpočtu před koncem kalendářního roku na rok následující je nutné
příjmout usnesení o pravidlech rozpočtového hospodaření do doby schválení rozpočtu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů do doby schválení rozpočtu na rok 2019 rozpočtové
provizorium. Čerpání bude v každém měsíci období rozpočtového provizoria probíhat do výše
jedné dvanáctiny celkové roční částky upravené rozpočtu roku 2018.
Hlasování: pro 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 43 /3/2018 bylo schváleno.

10. Obecně závazná vyhláška o odpadech 2/2018
Starosta – je nutné, aby obec zareagovala na zvyšující se náklady při likvidaci odpadu v obci.
Již několik let zpět jsem navrhoval postupně zvyšovat platbu na občana za odpady,
aby nedošlo ke skokovému zvýšení této položky. Nyní jsme postaveni před situaci, že
na tuto skutečnost v otázce příjmů a výdajů musí zastupitelstvo reagovat. Žádám
správce rozpočtu, aby sdělil základní informace k roku 2018 v nákladech na likvidaci
komunálního odpadu.
Peterová – sdělila, že pouze za komunální odpad se v roce 2018 zvýšily náklady na likvidaci o
100 000,- Kč oproti roku 2017.
Starosta – jen dodávám, že k nákladům za komunální odpad je nutno připočítat cca 60 000,za likvidaci nebezpečného a velkoobjemového odpadu. S očekávaným otevřením
sběrného dvoru lze předpovídat zvýšení o dalších 180 tis Kč na likvidaci všech
odpadu.
Kománek – navrhuji, aby se poplatek zvýšil pouze na 550,- Kč, a každým dalším rokem
by se zvyšoval.
Salvet – měli bychom občany motivovat ke třídění odpadu. Tím by náklady tolik nestoupaly a
mohly bychom více vytěžit ze tříděného odpadu. Náklady s otevřením SD budou vyšší
mnohem více, tak do 300 tis Kč.
Starosta – ze tříděného odpadu mají význam pouze PET láhve. Vše ostatní je pro velikost naší
obce v objemu pro nějaké firmy zabývající se zpracováním tříděného odpadu
nezajímavé. Ale pozor, zpětné zisky z prodeje tříděných PET láhví nám pokryjí akorát
náklady na třídění této komodity.
Pecháček – jak to bude se sběrným dvorem, a třeba neúplnými elektrospotřebiči. Když někdo
doveze pouze obal, bez motoru (např. ledničky). Někde to jako odpad neberou.
Starosta – ano, hodnotu má vždy úplný elektrospotřebič. Pokud z něj někdo něco vytáhne, již
je to jiný druh odpadu. Raději ať odpad skončí na sběrném dvoře, než aby nám to
končilo někde v trávě.
Baron – navrhuji cenu na občana za likvidaci odpadu ve výši 600,- Kč.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje obecně závaznou vyhláška č. 2/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních. Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2019. Výše poplatku pro
poplatníka na rok 2018 činí 600,- Kč.
Pro: 1 (Baron)

Proti: 2 (Kománek, Králová)

Zdržel se: 6

Usnesení č. 44/3/2018 nebylo přijato
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje obecně závaznou vyhláška č. 2/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních. Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2019. Výše poplatku pro
poplatníka na rok 2018 činí 550,- Kč.
Pro: 2 (Kománek, Salvet)

Proti: 3 (Kocián, Zahradník, Králová)

Zdržel se: 4

Usnesení č. 45 /3/2018 nebylo přijato
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje obecně závaznou vyhláška č. 2/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních. Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2019. Výše poplatku pro
poplatníka na rok 2018 činí 650,- Kč.
Pro: 7

Proti: 2 (Kománek, Salvet)

Zdržel se: 0

Usnesení č. 46 /3/2018 bylo přijato
11. Smlouva o likvidaci odpadu s firmou Smolo Services s.r.o.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje Smlouvu na likvidaci komunálního odpadu a také
ostatních druhů odpadu s firmou SMOLO Services s.r.o., nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61
Třinec
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 47 /3/2018 bylo přijato

12. Nákup, prodej a nájmy pozemků
ZO schválilo v roce 2016 prodej pozemku parc. č. 2934 zahrada o výměře 234 m2 v k. ú.
Třemešná panu Jakubu Bučkovi. Vzhledem k tomu, že dotyčný se doposud k podpisu
smlouvy nedostavil, navrhuji zrušit usnesení č. 177/19/2016 o prodeji.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná ruší usnesení č. 177/19/2016.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 48 /3/2018 bylo přijato
Záměr pro prodej pozemku parc.č. 39/5, st. 471 a část parc.č 2751/2 o výměře 48m2 vše
v k.ú Třemešná
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje záměr pro prodej pozemku parc.č. 39/5, parc st. 471
a část parc.č 2751/2 o výměře 48m2 vše v k.ú Třemešná
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 49/3/2018 bylo přijato

13. Informace starosty
Zastupitelstvo obce při schvalován rozpočtu pro ZŠ neuvolnilo finanční prostředky ZŠ na
drobné stavby v areálu ZŠ s odůvodněním, že pokud dojde k realizaci na základě požadavku
zřizovatele, budou škole po zaplacení finanční prostředky ze strany zřizovatele přeúčtovány.
V areálu školy se zrealizovaly výstavby hračníku pro MŠ, přístřešek pro kola a přístřešek nad
vstupu školní družiny. Celková hodnota 92 625,50 Kč
ZŠ žádá do převedení finančních prostředků.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje navýšení finančního příspěvku pro ZŠ a MŠ
Třemešná pro rok 2018 o částku 92 625,50 Kč, přičemž 45 072,50 Kč je investiční příspěvek
a částka 47 553,- jako příspěvek neinvestiční.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 50/3/2018 bylo přijato

Plán financování vodovodů a kanalizací
Obec v roce 2013 schválila Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 20142018. Jejím obsahem je usnesení každoročně odkládat finanční prostředky obce ve výši 40 tis
Kč na fond opravy vodovodů a kanalizací.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje Plán financování vodovodů a kanalizací na roky 2019
– 2022 s tím, že bude každoročně ukládat finanční prostředky ze svých zdrojů na obnovu
vodovodu a kanalizací v následující výši
Rok 2019
1,0 mil Kč
Rok 2020
0,35 mil Kč
Rok 2021
0,35 mil Kč
Rok 2022
0,35 mil Kč
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 51/3/2018 bylo přijato
Smlouva o věcném břemenu s ČEZ
Z důvodu výměny opěr vedení NN v Rudíkovech požádal ČEZ Distribuce a.s. o zasmluvnění
věcného břemene na opěry umístěné v pozemku obce Třemešná formou Smlouvy o smlouvě
budoucí.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje Smlouvu budoucí o smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8023484/V1/1 o věcné břemenu s ČEZ
Distrubuce a.s.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 52/3/2018 bylo přijato

Nájmy pozemků
Starosta - obec musí začít řešit otázku nájmu pozemků a cenové politiky. Je nutno
zohledňovat, zda-li je pozemek pronajatý za účelem zahrady, podnikaní nebo umístění
dočasné stavby. V současnosti je cenová politika nájmu obecních pozemků postavena
proti obci.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Kontrola účelově poskytnutých dotací spolkům ze strany za rok 2018
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třemešná bere na vědomí provedení kontroly čerpání příspěvku obce
spolkům za rok 2018 do 15.1.2019, a pověřuje členy kontrolního výboru jako osoby přizvané
při provádění kontroly.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 53/3/2018 bylo přijato

14. Diskuze
Mertová – jak to vypadá s návštěvami obyvatel u jubilantů?
Starosta – po volbách byl ze strany obce výpadek gratulací u jubilantů. V uplynulých dnech
došlo k narovnání zpoždění.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce

Ověřovatel zápisu:
Zbyšek Pecháček

Filip Pašas

………………….

…………………

