Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 30. 4. 2020
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, Z. Pecháček, M. Peterová, J. Kománek, F. Pašas, P.
Baron, L. Králová, T.Salvet
Omluveni:

Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno včas a řádně, a je
přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva.
Starosta připomenul bezpečnostní hygienické podmínky, za kterých se zasedání koná. Stále
platí nouzový stav a jsou přijata opatření proti šíření nemoci COVID-19 (pro všechny
přítomné na zasedání platí povinné roušky a vzdálenost osob 2 m)
starosta - dovolte mi, abych Vás informoval o tom, že z dnešního jednání ZO se pořizuje audio
záznam, který je nezbytný pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce nebo
dotčené osoby podle § 5 odst. 2 písm. e)zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů. Diktafon je statický a zabírá pouze prostor pro zastupitele
a řečníky z řad veřejnosti. Tento záznam nebude zveřejněn na webových stránkách obce.
Pokud fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, žádá o vypuštění osobních údajů, uplatní
své právo ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
starosta určil:
Ověřovatelé zápisu: M. Peterová, Z.Pecháček
Zapisovatelem: R. Zahradník
Návrh na složení návrhové komise:
předseda – J. Kománek
členové – P. Baron, T. Salvet
Hlasování: pro:

9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 210/17/2020 bylo schváleno.

Zápis byl před zveřejněním připomínkován a doplněn.
Návrh programu zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Rozpočtová opatření
Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Třemešná
Účetní závěrka obce Třemešná za rok 2019
Závěrečný účet obce Třemešná za rok 2019
Příspěvky na činnost spolků v roce 2020
Nákup, prodej a věcná břemena k pozemkům
Kotlíkové dotace
Informace starosty
1

11. Diskuse
12. Závěr
Starosta vyzval k doplnění programu
Pašas – máme připravenou zprávu kontrolního výboru
Salvet – rád bych seznámil zastupitelstvo s plánem činnosti finančního výboru na rok 2020
Baďurová – chtěla bych požádat o doplnění bodu týkající se kvality pitné vody a otázku
pozemku paní Koutné
Doplněný program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Rozpočtová opatření
Činnost kontrolního a finančního výboru
Kvalita pitné vody v obci
Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Třemešná
Účetní závěrka obce Třemešná za rok 2019
Závěrečný účet obce Třemešná za rok 2019
Příspěvky na činnost spolků v roce 2020
Nákup, prodej a věcná břemena k pozemkům
Kotlíkové dotace
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Hlasování: pro:

9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 211/17/2020 bylo schváleno.

3. Rozpočtová opatření
RO č. 1/2020 - mění objem rozpočtu v příjmové a výdajové části. Jedná se dotaci Úřadu
práce na VPP v částce 270 000,- Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

4. Činnost kontrolního a finančního výboru
Kontrolní výbor – přednesena zpráva kontrolního výboru (viz příloha zápisu)
Finanční výbor – seznámil zastupitele s plánem činnosti FV na rok 2020
Zastupitelé vzali na vědomí
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5. Kvalita pitné vody v obci
Paní Baďurová – chtěla bych se zeptat na problematiku kalné vody v řádu. Máme rekreační
objekt v části pod vodojemem. Když přijedeme na chalupu, tak nám teče kalná voda
z vodovodu. Není potrubí vodovodu staré? A nepotřebuje potrubí již vyměnit?
Nemůže obec se zakalením něco udělat?
Starosta – zakalení ve vodovodu způsobuje mangan, který je ve vodě rozpuštěn. Surová voda
obsahuje vyšší množství manganu. Mangan se v úpravně vody částečně odděluje, a
současně se zde dávkuje chlor. Voda se manganu nezbavuje úplně. Zbytkový mangan
se následně pozvolna usazuje na stěnách vodovodního řádu. Tlakový ráz v potrubí
způsobí odtržení manganu z trubek a ten se dostává přes vodovodní přípojky do
nemovitostí. Obec provádí jednou ročně odkalování vodovodního řádu. Letos jsme
ještě neodkalovali, a plánujeme provést odkalování v předpokladu do 15 května.
Zároveň se pokusíme vymyslet provedení odkalení vodojemu.
Vodovodní řád obce je z velké části starý cca do 40 let. Jsou jen některá místa, která
jsou z ocelolitiny.

6. Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Třemešná
Starosta – obec obdržela Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Třemešná. Z pozice zřizovatele
vyzvala školu k doplnění zprávy. Vzhledem ke skutečnosti, že do současné doby
neexistuje konečná verze Zprávy o hospodaření ZŠ a MŠ Třemešná, nebude její
schvalování předmětem dnešního zasedání.
7. Účetní závěrka obce Třemešná
Starosta – účetní závěrka obce byla zveřejněna na Úřední desce obce. Obsahuje informaci:
Výnosy za rok 2019 byly ve výši
Náklady za rok 2019 byly ve výši
Hospodářský výsledek obce za rok 2019 činil

19 044 791,75 Kč
15 013 237,20 Kč
4 031 554,55 Kč

Výsledek hospodaření se zapojí do rozpočtu na rok 2020 – výsledek hospodaření minulých
účetních období.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Třemešná za rok 2019 a kladný hospodářský výsledek ve
výši 4 031 554,55 Kč.

Hlasování: pro: 9

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení č. 212/17/2020 bylo schváleno.
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6. Závěrečný účet obce
Starosta – s ohledem na to, že zastupitelstvo zatím neschválilo Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ
Třemešná, jako své příspěvkové organizace, bude se Závěrečný účet obce schvalovat
až po schválení zprávy o hospodaření školy.
9. Příspěvky na činnost spolků
Starosta - do dnešního dne požádali o příspěvek na činnost pro rok 2020 následující spolky v
obci
Myslivecké sdružení
15 tis
SRPDŠ
20 tis
TJ Sokol Třemešná
85 tis
SH ČMS
80,5 tis
Příspěvky na činnost spolků a sdružení do 50 tis jsou v kompetenci starosty. Myslivci i
SRPDŠ obdrží dle podané výše v žádosti (rozhodnutí starosty)
TJ požádalo o 85 tis – rozhoduje zastupitelstvo
Starosta – požádal bych předsedu TJ pana Zahradníka, aby doplnil žádost TJ , zda-li se
COVID neprojevil v rozsahu činnosti TJ
Zahradník – projevil. Byla zrušena jarní část soutěže, takže o nějakém ponížení příspěvku lze
určitě uvažovat.
Pašas - já bych navrhoval nechat příspěvek v plné výši. Ať raději za ty peníze něco na hřišti
opraví. Třeba opravit střídačky.
Kománek – můžou za to opravit poškrábanou fasádu kabin , dodělat fasádu záchodků
Starosta – já bych ponížení příspěvku předpokládal o 15 tis, což jsou zhruba náklady na jarní
část zrušené soutěže. Schvalujeme žádost na činnost. Kabiny potřebují nejen
opravit fasádu, ale také především opravit plochou střechu, která se pouze každoročně
vyspravuje. Ty práce to by měla provést obec, jako vlastník nemovitosti.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí účelové dotace na činnost spolku TJ Sokol Třemešná z.s., Třemešná
304, 793 82.
Hlasování: pro:

9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 213/17/2020 bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na činnost spolku TJ Sokol Třemešná z.s.,
Třemešná 304, 793 82 ve výši 85 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: pro:

9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 214/17/2020 bylo schváleno.
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Sbor dobrovolných hasičů – SH ČMS
Ze strany obce byla provedena zpětně kontrola čerpání příspěvku za roky 2015-2019 .
Závěrem kontroly je konstatování, že dochází k duplicitě a nesystémovému použití fin.
prostředků všeobecně na hasiče (kombinace dvou rozdílných organizací). JSDH (jako
zákonná jednotka) patří pod obec jako zřizovatele. Sbor dobrovolných hasičů – SH ČMS je
zájmovou organizací. Jedinci mohou být součástí obou organizací. Je však nutno rozlišovat
účelovost použití prostředků.
Doporučení – podá-li si Sbor dobrovolných hasičů – SH ČMS žádost o podporu, je nutno
podložit účelovost použití fin. prostředků.
Starosta – žádost SH – ČMS obsahuje kromě žádosti na činnost také materiální vybavení
klubovny ve výši 60 000,- Kč, roční poplatek za internet 3600,- Kč a vycházkové
obleky za 9000,- Kč. Toto nemá souvislost se spolkovou činností.
Kománek – o modernizaci vybavení klubovny hasičů se bavíme již dlouho. Buď ať to koupí
obec, nebo ať nám na to dá obec peníze.
Starosta – tuto položku určitě z žádosti vyřadit. Domluvte se na předpokládaném seznamu
vybavení, dejte obsahový návrh s uvedením druhu vybavení a předložte obci. Vaše
žádost ponížením o tuto položky spadá do schvalování starosty.
10. Nákup , prodej a věcná břemena pozemků
Starosta – obec obdržela žádosti o prodej následujících pozemků
Záměr prodeje
Pozemek parc. st 316/2 zastavěná plocha, nádvoří. Žadatel Lukáš Pašas.
Návrh na usnesení
ZO schvaluje záměr pro prodej pozemku parc.č.st. 316/2
Hlasování: pro:

9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 215/17/2020 bylo schváleno.
Starosta – obec obdržela žádost o odkoupení části pozemku parcely č. 2519/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace k.ú. Třemešná. Žádost byla ze strany žadatele pozastavena.
Obdrželi jste také žádost o odkoupení pozemku par.č. 14/1 k.ú. Rudíkovy. Žadatel
také svou žádost pozastavil.
Otevřená žádost o odprodej
Návratová Martina (Střítecky Oldřich) – Na začátku byla výzva obce k narovnání stavu
(neoprávněně zaploceny části obecního pozemku). Podali si žádost na odkup
celého pozemku parc.č. 2751/1. O skutečnosti záměru prodeje pozemku 2751/1
byl informován majitel nemovitosti po Mlčovových, a projevil zájem o
narovnání hranic pozemků. Byl proveden GP plán rozdělní, který sice
vyhovoval všem, ale bylo k němu vydáno nesouhlasné stanovisko Odborem
regionálního rozvoje Krnov, z důvodu rozporu s UP obce. Komunikace se
nesmí příčně dělit, a případně zamezovat pohybu. Můžou se pouze
v odůvodněných případech kousky oddělit. K dokončení celého procesu
prodeje bude nutno najít ještě řešení
5

Návratová – chtěla bych doplnit, že jsme podali žádost na odkoupení celého pozemku
parc.č. 575 k.ú. Třemešná
Starosta – obracím se na zastupitelstvo, aby se k záměru dělit nebo nedělit pozemek č. 575
vyjádřili. Za sebe sděluji, že upřednostňuji dělení pozemku 575 tak, aby bylo
zachováno splnění podmínek UP obce a současně narovnány hranice pozemků.
Návrh na usnesení
ZO podporuje prodej pozemku parc.č. 575 jako celek bez dalšího geometrického dělení.
Hlasování: pro:

8

proti: 1 (Kocián)

zdržel se: 0

Usnesení č. 216/17/2020 bylo schváleno.

Prodej
Starosta - obec prodává pozemky se zákonně stanovenou DPH. Při směně pozemků mezi obcí
a fyzickou osobou dochází k určité cenové disproporci z důvodu DPH. Při stejné
hodnotě pozemku totiž fyzická osoba za pozemek doplácí obci DPH. Navrhuji, aby při
směně pozemku systémem 1:1, kde byl udělán znalecký posudek ceny pozemku obec
přistoupila na vyšší cenu pozemku fyzické osoby, a to tak, jako by měl cenu se
stanovenou s DPH. A to v případě, není-li cena určena jiným způsobem.
Starosta – pro zajištění přístupové cesty k pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 244/1k.ú.
Třemešná, požádala obec Třemešná při projednání žádosti manželů Dehnerových o
odkoupení části jimi zaplocených obecních pozemků vlastní požadavek na zajištění
obecní přístupové cesty přes pozemek ve SJM Dehnerových. Manželé Dehnerovi
souhlasili za podmínky, že náklady na zhotovení GP ponese plně obec Třemešná, a
obec přistoupí na prodejní cenu části pozemku parc.č. 246/7 (budoucí přístupová
komunikace) za 18 500 Kč. Je v obecním zájmu budoucí přístupovou cestu zajistit.
Odhadní ceny pozemků byly stanoveny znaleckým posudkem následovně:
- Odhadní cena pozemku číslo 246/7 – ostatní plocha je ve výši 15 230,- Kč
- Odhadní cena pozemku číslo 244/3 – zahrada je ve výši 7 200,- Kč
- Odhadní cena pozemku číslo 246/9 - ostatní plocha je ve výši 21 890,- Kč,
Starosta – na základě výše uvedeného navrhuji zrušit usnesení přijaté pod č. 150/13/2019, a
přijmout nové usnesení.
Návrh na usnesení
ZO ruší usnesení číslo 150/13/2019.
Hlasování: pro:

9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 217/17/2020 bylo schváleno.
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Návrh na usnesení
ZO schvaluje Směnnou smlouvu ve věci pozemků mezi obcí Třemešná a Leopoldem
Dehnerem a Anežkou Dehnerovou ve SJM. Obec Třemešná předává Leopoldu Dehnerovi a
Anežce Dehnerové ve SJM pozemek parc.č. 246/9 ostatní plocha o výměře 240 m2 za cenu
21 890,- Kč + DPH a pozemek parc.č. 244/3-zahrada o výměře 79 m2 za cenu 7 200,- Kč +
DPH. Leopold Dehner a Anežka Dehnerová ve SJM předávají obci Třemešná pozemek
parc.č. 246/7 – ostatní plocha o výměře 167 m2 za cenu ve výši 18 500,- Kč. Leopold Dehner
a Anežka Dehnerová ve SJM zaplatí polovinu nákladů za znalecký posudek ve výši 1500,- Kč
+ DPH. Obec Třemešná nese ostatní náklady na zpracování GP ve výši 5000,- Kč, polovinu
nákladů za znalecký posudek ve výši 1500,- Kč a náklady návrhu na vklad do KN (kolek
2000,- Kč). Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, včetně podání daňového přiznání a
zaplacení daně jsou noví vlastnici předmětných pozemků (obec Třemešná, Dehnerovi)
Hlasování: pro:
Usnesení č.

9

proti: 0

zdržel se: 0

218/17/2020 bylo schváleno.

SJM Grufík Antonín a Grufíková Anna,
Odhadní cena pozemku parc.č. 565/1 k.ú. Třemešná - 29 880,- Kč
Náklady na odhad činí 3000 Kč bez DPH a je dělen na dvě stejné části dle počtu žadatelů
Náklady na GP činí 4600 Kč bez DPH a je dělen na dvě stejné části dle počtu žadatelů
Cena za vypracování kupní smlouvy je 1000,- Kč bez DPH.
Návrh na usnesení
ZO schvaluje Kupní smlouvu ve věci pozemků mezi obcí Třemešná a Grufík Antonín a
Grufíková Anna ve SJM. Obec Třemešná prodává Antonínu Grufíkovi a Anna Grufíkové ve
SJM pozemek parc.č. 565/1 zahrada o výměře 342 m2 ostatní plocha za cenu 29 880,- Kč +
DPH . Antonín Grufík a Anna Grufíková ve SJM zaplatí polovinu nákladů za znalecký
posudek ve výši 1500,- Kč + DPH, polovinu nákladů za vypracování GP ve výši 2300,- Kč +
DPH, náklady související s vypracováním směnné smlouvy ve výši 1000,- Kč + DPH a
náklady návrhu na vklad do KN (kolek 2000,- Kč). Poplatníkem daně z nabytí nemovitých
věcí, je kupující.
.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.

219/17/2020 bylo schváleno.

Kelemenová Veronika
- Odhadní cena pozemku parc.č. 565/3 zahrada je 5240,- Kč
- Odhadní cena pozemku parc.č. 3009 - ostatní plocha, jiná pl. je 13 980,- Kč
- Odhadní cena pozemku parc.č. 3010 – zastavěná plocha nádvoří je 3320,- Kč,
Obec přistoupí na prodejní cenu pozemku parc.č. 3010 – zastavěná plocha nádvoří (budoucí
část přístupové komunikace) za cenu 4050,- Kč. Je v obecním zájmu zajistit dostatečnou šíři
přístupové komunikace.
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Návrh na usnesení
ZO schvaluje Směnnou smlouvu ve věci pozemků mezi obcí Třemešná a Veronikou
Kelemenovou. Obec Třemešná předává Veronice Kelemenové pozemek parc.č. 565/3
zahrada o výměře 60 m2 za cenu 5 240,- Kč + DPH a pozemek parc.č. 3009 - ostatní plocha,
jiná pl. o výměře 160 m2 za cenu 13980,- Kč + DPH. Veronika Kelemenová předává obci
Třemešná pozemek parc.č. 3010 – zastavěná plocha nádvoří za cenu 4050,- Kč. Veronika
Kelemenová zaplatí polovinu nákladů za znalecký posudek ve výši 1500,- Kč + DPH,
polovinu nákladů za vypracování GP ve výši 2300,- Kč + DPH, náklady související
s vypracováním směnné smlouvy ve výši 1000,- Kč + DPH a náklady návrhu na vklad do KN
(kolek 2000,- Kč). Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, je kupující.
.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.

220/17/2020 bylo schváleno.

Věcná břemena
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IP-12-8023963/VB/1 s ČEZ Distrubuce a.s.
Hlasování: pro:
Usnesení č.

9

proti: 0

zdržel se: 0

221/17/2020 bylo schváleno.

Pozemky potočních zdí pro projekt Mušlov IV
Smlouva Správa toků – reagovala na výzvu obce a aktualizovala cenu odkupu pro
potoční zdi dle požadavku obce a zaslaná Návrh Kupní smlouvy pro možnost
pokračování opravy potočních zdí s názvem Mušlov IV.

Návrh na usnesení
ZO schvaluje Kupní smlouvu č.: S 1195/19-6 s Lesy České republiky, s.p. ,se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 jejímž předmětem jsou
pozemky pro stavbu opěrných zdí projektu Mušlov IV
Hlasování: pro:
Usnesení č.

9

proti: 0

zdržel se: 0

222/17/2020 bylo schváleno.

Paní Baďurová – chtěla jsem se zeptat, jak to bude dále s pokračováním úprav pozemku paní
Dubné, a co obec zamýšlí s plochou vedle naší garáže
Starosta – pozemek paní Dubné je soukromé vlastnictví, a obec neví, co majitelka zamýšlí.
Pozemek vedle vaší garáže bude zplanýrován a vytvoří se zde veřejné prostranství
obce.
Baďurová – lidé, kteří káceli dřeviny na pozemku paní Dubné mi řekli, že je tam poslal pan
starosta. Že jsou zaměstnanci obce.
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Starosta – jako starosta nemohu někoho poslat na cizí pozemek. Vím o tom, a byl jsem
předem informován ze strany majitelky pozemku, že chce zahradu prořezat. Obrátila
se mne s dotazem, zda-li o někom nevím, kdo by ji prořezávku udělal.
Baďurová – ti lidé , co tak dělali mi ale řekli, že jsou zaměstnanci obce.
Starosta - ano, v té době mohli být tito lidé jako zaměstnanci obce pod pracovní pozicí VPP.
Nebyli tam však na příkaz starosty, ale byli na tomto pozemku se svolením majitelky,
a bez toho, aniž bych jim činnost nařídil v době jejich zaměstnání pod obcí a
v pracovní době
Baďurová – takže ti lidé použili neoprávněně vaše jméno?
Starosta – myslím si, že neobratně použili slovní spojení „starosta o tom ví“. Za tímto slovním
spojením se dá řada věcí skrýt.
Starosta – co se týká pozemku vedle vaší garáže, tak záměrem obce je zkulturnit tento
pozemek (zplanýrovat), a vytvořit zde veřejné prostranství s dětskými prvky. V této
části obce roste koncentrace dětí, a tak by se zde umístění jednoduchých herních prvků
hodilo. Obec aktuálně vyřezala na pozemku nálety a následně bude pozemek ještě
upraven. Stejný postup obec realizujeme v části Nové Rudíkovy u kapličky

11. Kotlíkové dotace
Starosta – obec obdržela první žádost o poskytnutí bezúročné půjčky na realizaci výměny
kotle. Dotyčným je pan Antonín Křištof.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci panu Antonínu Křištofovi, bytem
Třemešná 401, 793 82
Hlasování: pro:
Usnesení č.

9

proti: 0

zdržel se: 0

223/17/2020 bylo schváleno.

Návrh na usnesení
ZO schvaluje uzavření Smlouvy na bezúročnou návratnou finanční výpomoc, účelově
určenou k úhradě uznatelných výdajů na výměnu kotle ve výši 200.000,-Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
Hlasování: pro:
Usnesení č.

9

proti: 0

zdržel se: 0

224/17/2020 bylo schváleno.

12. Informace starosty
• Cyklostezka
Starosta - není zatím vydáno stavební povolení k cyklostezce. Očekává se červen 2020M.Al-ce jako nositel projektu dokončují kroky k vyhlášení VŘ na zhotovitele stavby.
Nutno schválit záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví SPU
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Návrh na usnesení
ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem pro pozemek 692/1
k.ú. Rudíkovy za účelem výstavby cyklostezky Město Albrechtice – Třemešná.
Hlasování: pro:
Usnesení č.

9

proti: 0

zdržel se: 0

225/17/2020 bylo schváleno.

• Víceúčelové hřiště Třemešná
Starosta – obec podala u MMR žádosti na výstavbu víceúčelového hřiště. U vypsaného
dotačního titulu je velký převis žádostí, a nevíme, jak se celková situace s COVID
neprojeví všeobecně na dotačních titulech. Obec se tedy připraví na realizaci menší
varianty a to je varianta úprava prostorů kurtů z vlastních prostředků.
• Brownfield
Starosta – obec připravuje podklady pro podání žádosti u MMR k žádosti o dotaci projektu
s názvem Centrum služeb Třemešná do dotačního programu MMR - programu
podpory obnovy a rozvoje venkova – podpora a regenerace brownfieldů. Obec jako
prvotní impuls přijala usnesení č. 191/15/2019. Dotační program vymezuje pravidla
pro záměry následného využití brownfieldů, které zamezují komerčnímu využití
následných objektů. Po konzultaci s projektovým managerem je zformulováno
usnesení, které bude součástí podkladů k žádosti a upřesňuje původní usnesení.
Návrh na usnesení
ZO schvaluje obsah projektu regenerace území brownfieldu a podání žádosti o dotaci na jeho
regeneraci - projekt s názvem Centrum služeb Třemešná do dotačního programu MMR programu podpory rozvoje regionů – podpora revitalizace území
Hlasování: pro:
Usnesení č.

9

proti: 0

zdržel se: 0

226/17/2020 bylo schváleno.

• Opravy povrchu vozovky Třemešná – Jindřichov.
Starosta – Správa silnic připravuje VŘ na realizaci opravy povrchu vozovky Třemešná –
Jindřichov.
Doporučuji provést opravu chodníku podél komunikace od Grohmanů po bytovky.
- Doporučuji provést výměnu všech vodovodních ventilů k nemovitostem v
komunikaci. (v současné době je jich 70 % nefunkčních).
• Trafostanice továrního areálu
Starosta – obec nabídla firmě ČEZ darování trafostanice, která napájela areál továrny. ČEZ o
trafostanici neprojevil zájem.
• Finanční prostředky obce
Starosta navrhl zastupitelům zvážit uložení části finančních prostředků obce na investiční
úrok k dosazení větší výnosnosti
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10. Diskuze
Baron – jak vypadají průběžné výsledky ankety na likvidaci odpadních vod z domácností?
Starosta – k dnešnímu dni je odevzdáno 30 lístků, z nichž 25 preferuje připojení na
kanalizační síť
Pašas – ta anketa je chybná, neboť neobsahuje informaci, že by šlo domácí ČOV pořídit
z dotace. To by o domácí ČOV bylo určitě více zájemců a sám bych seznam zájemců
dodal
Starosta – pro obec je důležité, zda-li se chce někdo o ČOV starat, nebo se připojit na
kanalizační síť. Z jakých peněz bude případná varianta řešení realizována je na
začátku věc podružná. Obec v první chvíli potřebuje vědět, zda-li je vůbec některá
varianta realizovatelná. Nikdo ti nebrání seznam zájemců rozšířit a dodat na obec.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce

Ověřovatel zápisu:
M. Peterová

………………….

dne …………………..

T. Pecháček

.…………………

dne ………………….
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