Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 29. 10. 2020
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, Z. Pecháček, J. Kománek, F. Pašas, L. Králová
Omluveni: P.Baron, M.Peterová, T.Salvet

Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno včas a řádně, a je
přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva. Starosta informoval přítomné, že ke dni 28.10.
bylo v obci zaznamenáno 22 pozitivních případů na Covid , a z toho 8 vyléčených občanů.
starosta určil:
Ověřovatelé zápisu: J. Kománek, Z.Pecháček
Zapisovatelem: R. Zahradník
Návrh na složení návrhové komise:
předseda – F.Pašas
členové – L. Králová
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 292/22/2020 bylo schváleno.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny připomínky.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Rozpočtová opatření
Cyklostezka
ZŠ a MŠ Třemešná – žádost o předfinancování projektu
Nákup, prodej a věcná břemena k pozemkům
Investice a dotace 2021
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Starosta vyzval k doplnění programu a schválení programu

Hlasování: pro: 6

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení č. 293/22/2020 bylo schváleno.
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3. Rozpočtová opatření
RO10 – nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části, jedná se o přesun položek ve
výši 311 944,94,- Kč (kotlíkové půjčky 300 000,- Kč, územní rozvoj 11 944,94 Kč)
RO11 – nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části, jedná se o přesun položek ve
výši 2 760,33- Kč (činnost místní správy)
RO12 – nemění objem rozpočtu v příjmové i výdajové části, jedná se o přesun položek ve
výši 30 000- Kč (odvádění a čištění odpadních vod)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
4. Cyklostezka

Starosta – Po odstoupení obou smluvních stran od Smlouvy o spolupráci na projektu
cyklostezky zaslalo Město Albrechtice návrh nové smlouvy. Tato smlouvy oproti
původní smlouvě mění výši spoluúčasti na neuznatelných nákladech projektu
z původních 25 % na novou hodnotu 34,66%. Dále smlouva obsahuje informaci, že po
dobu udržitelnosti projektu se bude obec Třemešná podílet stejnými náklady na údržbě
cyklostezky stejným podílem tedy 34,66 % po dobu udržitelnosti projektu. Po
ukončení doby udržitelnosti bude obci Třemešná převedena její část za úhradu
zmíněných 34,66 % všech neuznatelných nákladů.
Starostka Města Albrechtice – víme, že původní smlouva o spolupráci obsahovala spoluúčast
pro Třemešnou ve výši 25%. Pro nový předložený návrh jsme použili poměrové dělení
délky trasy na obou katastrech. Na katastru Města Albrechtic je délka 65,34%
z celkové trasy.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem Město Albrechtice a obcí Třemešná pro
spolufinancování realizace projektu cyklostezky, ve které je výše spoluúčasti obce Třemešná
na neuznatelných nákladech projektu stanovena na 34,66% z celkových neuznatelných
nákladů projektu.

Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 294/22/2020 bylo schváleno.

5. ZŠ a MŠ Třemešná – žádost o předfinancování projektu
Starosta – ZŠ zrealizovala modernizaci počítačové učebny na multifunkční učebnu pod
názvem projektu „Přírodovědná laboratoř“. Projekt je spolufinancován
z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Rozvoj
Krnovska o.p.s.
Škola nedisponuje dostatečnou výší vlastních volných prostředků, kterými by pokryla
provedení celkové platby nákladů. Obrátila se na zřizovatele s žádostí o poskytnutí
půjčky s následným zasláním proplacené dotace přímo na účet zřizovatele.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci ZŠ a MŠ Třemešná ve výši
2 311 484,- Kč z důvodu předfinancování dotace projektu „Přírodovědná učebna“ , která bude
navrácena obci po vypořádání dotace ze strany příjemce, tj. PO s poskytovatelem a to
zasláním finančních prostředků na účet zřizovatele u ČNB č. 94-3515771/0710,
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 295/22/2020 bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí dotace s vyúčtováním ZŠ a MŠ Třemešná ve výši 121.657,00 Kč na
neuznatelné náklady projektu „Přírodovědná učebna“ .
Hlasování: pro:

6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 296/22/2020 bylo schváleno.

6. Nákup, prodej a věcná břemena k pozemkům
Starosta - Správa železnic požádala odkoupení části pozemku parc.č.2422 v k.ú. Temešná,
který je součástí kolejového svršku úzkorozchodné dráhy.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pro prodej části pozemku par,č, 2422 ostatní plocha v k.
ú. Třemešná o výměře 350m2.
Hlasování: pro:

6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 297/22/2020 bylo schváleno.

Starosta - zastupitelstvo obce Třemešná schválilo dne 5. 12. 2019 usnesením č. 175/14/2019
záměr pro prodej pozemků parc. č. 575 zahrada o výměře 313 m2, parc. č. 578/3
zahrada část výměry 65 m2 a parc. č. 2571/1 ost. pl., ost. kom o výměře 1000 m2.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce obce od 16. 12. 2019 do 1. 1. 2020. Protože o tyto
pozemky projevilo zájem více zájemců, byly geometrickým plánem pozemky
rozděleny
- z parc. č. 578/3 byla vyčleněna parc. č. 578/6 zahrada o výměře 61 m2 a parc. č. 578/7
zahrada o výměřee 16 m2
- z parc. č. 2571/1 byla vyčleněna parc. č. 2571/7 zahrada o výměře 136 m2 a parc. č.
2571/8 zahrada o výměře 49 m2
Parcela 575 zůstala zachována celá.
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Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje prodej pozemků v k. ú. Třemešná a to parc. č.
2571/7 zahrada o výměře 136 m2 za cenu 11883,68 Kč + DPH paní Zuzaně Proskové, nar. 7.
2. 2001, bytem Ostrava-Vítkovice, Rostislavova 1318/21. Kupující uhradí náklady spojené
s vyhotovením GP ve výši 3000 + 21% DPH, náklady za znalecký posudek ve výši 1500 +
21% DPH a náklady související s vypracováním kupní smlouvy ve výši 1000 Kč + 21% DPH.
Kupující uhradí správní poplatek za návrh na vklad do KN ve výši 2000 Kč – kolkovou
známkou. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, včetně podání daňového přiznání a
zaplacení daně je kupující.

Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 297/22/2020 bylo schváleno.

7. Investice 2021
Starosta – MMR otevřelo dotační program na podporu obnovy venkova 2021. Z pohledu obce
je pro Třemešnou vhodný dotační program Oprava místních komunikací a Oprava
veřejných budov. Z místních komunikací má potencionální možnost úspěchu
z hlediska dokladovaného aktuálního stavu spojnice Damašek-I/57 a pro Opravu
veřejných budov je cílovým objektem obecní úřad.
Starosta – žádost na opravu komunikace se může podat na cestu vedoucí od pana Zahradníka
Lukáše po nemovitost Rášových, nebo podat žádost na komunikaci Damašek spojnice
s I/57
Pašas – to můžeme podat jen jednu žádost?
Starosta- ano jen jednu variantu. A je na zastupitelech, co navrhnou a jakou cestu si vyberou .
Já osobně bych preferoval cestu na Damašku.
Pašas - já bych navrhnul cestu ve středu obce a to od pana Česlara kolem Čížů Večeřu a pana
Musiala .
Starosta – tahle cesta není předmětem podání žádosti o dotaci. Buď cesta Damašek nebo od
Zahradníka směrem k Rážům
Pašas – tak bych teda navrhoval cestu od Lukáše Zahradníka ,je tam větší provoz.
Starosta – myslím si , že cesta na Damašku je v horším stavu, a je vhodnější. Jezdi tudy často
výluky autobusů a lide jsou s té cesty vytřepaní
Králová - která cesta je delší ?
Starosta - cesta od Lukaše Zahradníka je delší.
Kralová - měli bychom dělat z dotací delší cestu , je to pro nás výhodnější
Pašas - Rosto než cestu dokončíme tak výluka už dávno nebude. Je to spíš cesta pro firmu
Taneco a myslím si ,že jestli se to bude stavět nebo ne to se ještě uvidí, Ale pokud ano
je to nesmysl, když tam bude jezdit těžká technika - domychávače s betonem ,
kamíony a tak dále, tak cestu hned zničí.
Starosta - je na rozhodnutí zastupitelstva jak se rozhodne
Pašas – navrhuji tedy udělat první cestu od Lukaše.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci projektu „Oprava povrchu komunikace Třemešná „do
dotačního programu MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210A
Podpora obnovy místních komunikací.
Hlasování: pro:

6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 298/22/2020 bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci projektu „Rekonstrukce Obecní úřadu Třemešná“ do
dotačního programu MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210E
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Hlasování: pro:

6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 299/22/2020 bylo schválen

8. Informace starosty
Starosta – bylo provedeno poptávkové řízení na realizaci opravy povrchu odstavné ploch u
Kaštanů. Nejvýhodnější nabídku podala firma JHF Heřmanovice s cenou 498 556,20
Kč bez DPH. Je připravena smlouva k podpisu.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na Opravu odstavné plochy u kaštanů a
schvaluje uzavření smlouvy s JHF Heřmanovice s cenou díla ve výši 498 556,20 Kč,
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 300/22/2020 bylo schváleno.
Starosta - obec převzala do výpůjčky hasičské auto LIAS cisterna od obce Osoblaha. Zjišťuje
se , že technický stav automobilu bude nutno zlepšit. Aktuálně se očekávají investice
ve výši do 100 000,- Kč.
9. Diskuze
Pašas - chtěl bych se vrátit k cyklostezce. Chtěl jsem se zeptat - u každé větší zakázky jsou
vždycky vícepráce . Pokud to dobře chápu, my se máme podílet nějakými 34,66
procenty , a do této částky se promítnou i ty zmíněné vícepráce ,které bude schvalovat
Město Albrechtice. Neměli bychom to jako zastupitelstvo taky schvalovat , když
určitou část budeme platit i my ?
Starosta - nositelem projektu jsou Albrechtice. Ti budou odsouhlašovat vícepráce.
Kománek – pod nádražím nesvítí jedno instalované solární světlo, které je nejblíže zastávce, a
na bytovém domě č.p. 90 zatíká na půdu - pravděpodobně kolem držáku antén
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Ing. Rostislav Kocián
starosta obce

Ověřovatel zápisu:
J. Kománek

………………….

dne …………………..

Z. Pecháček

.…………………

dne ………………….
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