Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 28. 1. 2021
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, Z. Pecháček, M. Peterová, J. Kománek, F. Pašas, L.
Králová, P. Baron
Omluveni:

Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno včas a řádně, a je
přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva.
starosta - dovolte mi, abych Vás informoval o tom, že z dnešního jednání ZO se pořizuje
audiozáznam, 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: J. Kománek, P. Baron
Zapisovatelem: R. Zahradník
Návrh na složení návrhové komise:
předseda – T. Salvet
členové – Z. Pecháček, L. Králová
Hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 326/24/2021 bylo schváleno.
Zápis byl před zveřejněním připomínkován a doplněn.
Návrh programu

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
Rozpočet ZŠ a MŠ Třemešná 2021
Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Třemešná 2022-2023
Rozpočet obce Třemešná 2021
Rozpočtový výhled obce Třemešná 2022-2025
Cena vodného a stočného 2021
Smlouvy o NFV - Kotlíkové dotace 2021
Smlouva o NFV – Mikroregion Osoblažsko
Nákup, prodej a věcná břemena k pozemkům 2021
Informace starosty
Diskuse
Závěr
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Starosta – vyzval zastupitele k doplnění programu
Salvet – předkládám návrh na doplnění programu o bod zabývající se přístupem obce při
k různým řešením nakládání s odpadními vodami v obci.
1. Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
3. Rozpočtová opatření
4. Rozpočet ZŠ a MŠ Třemešná 2021
5. Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Třemešná 2022-2023
6. Studie odkanalizování obce 2021-2025
7. Rozpočet obce Třemešná 2021
8. Rozpočtový výhled obce Třemešná 2022-2025
9. Cena vodného a stočného 2021
10. Smlouvy o NFV - Kotlíkové dotace 2021
11. Smlouva o NFV – Mikroregion Osoblažsko
12. Nákup, prodej a věcná břemena k pozemkům 2021
13. Informace starosty
14. Diskuse
15. Závěr
Návrh na doplnění programu

Hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel

Usnesení č. 327/24/2021 bylo schváleno.

Starosta – Co se týká posledního zastupitelstva, tam mám jednu zásadní věc. Nikde není
formulováno, nebo nic nespecifikuje, jak by zápis měl vypadat. Každopádně je
vždycky vhodné, aby zápis byl dělán výstižnou formou a tak, aby zachytil podstatu. Já
mám pocit, že poslední dobou se z našeho zápisu stává bulvár, protože když mi volají
ti, kteří náš zápis čtou, tak často to dělají tou formou, že jsme pro ně určitou forbínou
sledováním zastupitelstva Města Albrechtic. Já bych požádal, aby do zápisu bylo
dáváno skutečně jen to, co je podstatné.
Pašas – Pro mě to podstatné je a já si myslím, že si zápis může každý doplnit, jak chce.
Všichni mají audiozáznam k dispozici. Já nejsem žádný novinář, abych posoudil, co je
a co není bulvár. Do zápisu píšu, co slyším z nahrávky. Pokud se to někomu nelíbí,
může si to doplnit podle sebe. V minulosti nebyly zápisy skoro žádné. Snažím se do
zápisu dát co nejvíc věcí, aby lidé věděli, co kdo řekne a o čem, když už se
zastupitelstev nemohou zúčastnit. Nevím, komu to vadí, ale nikdo z vás za dva a půl
roku nedoplňoval zápis. Nikdo z vás si za dva a půl roku o záznam neřekl. Dělám to
já, ve svém volném čase a na audiozáznam, který jsem pořídil já. Budu psát tyto
zápisy tak, jak si myslím, že jsou vhodné. Nebudu se pak dohadovat, co se kdy tady
řeklo a neřeklo.
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3. Rozpočtová opatření

RO č. 17/2020 - nemění objem rozpočtu v příjmové a výdajové části. Jedná se o dotaci
Víceúčelové hřiště obce Třemešná ve výši 810 827,- Kč
RO č. 18/2020 - nemění objem rozpočtu v příjmové a výdajové části. Jedná se o vyúčtování
dotace ČOV Třemešná, a tovární areál 189 000,- Kč, (ČOV Třemešná -63 000,- Kč, tovární
areál 126 000,- Kč)
RO č. 19/2020 - mění objem rozpočtu v příjmové a výdajové části. Jedná se zálohovou dotaci
na KD (oprava podia a zázemí kuchyňky) ve výši 320 000,- Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

4. Rozpočet ZŠ a MŠ Třemešná
Starosta – rozpočet ZŠ a MŠ Třemešná byl zveřejněn na úřední desce. Do dnešního dne
neobdržel zřizovatel ze strany ZŠ a MŠ Třemešná žádost na případnou změnu nebo
doplnění Návrhu rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu ze strany školy na rok 2021
byl předložen ve výši 1 259 326,- Kč
Peterová – vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem ve způsobu vedení účetnictví na škole
navrhuji poskytnout škole příspěvek na provoz pro rok 2021 ve výši 1 000 000,- Kč.
Kontrolu provedeme po patnáctém únoru, jak bude uzavřeno účetnictví za celý rok
a čerpání příspěvku. Po kontrole bychom mohli kdykoli přidat, nebo když budou mít
větší výdaje, ať to prodiskutují se zastupitelstvem a peníze dostanou.
Starosta – škola předložila návrh rozpočtu složený z dílčích ukazatelů. Pokud se bude
rozpočet snižovat, je nutno sdělit, ve kterých navrhovaných ukazatelích bude snížení
provedeno, nebo zdali se škole schválí pouze celkový příspěvek na provoz
Kománek – navrhuji určit výši jednotlivých ukazatelů
Starosta – určí-li se ukazatele a škola bude potřebovat ukazatele v průběhu roku navýšit,
může se kdykoliv na zastupitelstvo s navýšením příspěvku na provoz obrátit
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Třemešná na rok 2021 s příspěvkem na provoz ze strany
zřizovatele ve výši 1 059 326 Kč.
Závazné ukazatele
200 000Kč
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
250 000 Kč
Opravy a udržování
60 000 Kč
Cestovné
20 000 Kč
Služby
250 000 Kč
Pojištění majetku
24 326 Kč
Odpis
210 000 Kč
Majetek DDHM
45 000 Kč

Hlasování: pro: 9

proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 328/24/2021 bylo schváleno.
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5. Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Třemešná 2022-2023
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Třemešná na roky 2022-2023
Hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 329/24/2021 bylo schváleno.
6. Studie odkanalizování Třemešná 2022 -2025
Salvet – otevírám opět otázku realizace domovních ČOV z dotace. Okolní obce tuto dotaci
realizují. Naše obec by také měla tento typ dotace v obci zrealizovat. Vzhledem k
tomu, že již existují nějaké dotace, i když je tam pro obec desetiletá udržitelnost, šel
bych do toho, aby si to občané nemuseli platit ze svého. Dnes občané již skutečně vidí,
že v jiných obcích to jede. Liptaň už rozjela myslím 104 ČOV. Nebo si doopravdy už
řekněme, co bude nebo nebude. Lidi se ptají a už to fakt chtějí vědět. Co se týče naší
kanalizace, tam bych navrhoval, ať se připojí všichni, co se připojit mohou. Jinak to
nemá smysl.
Baron – Taky s tím souhlasím, už by se s tím mělo začít něco dělat.
Starosta – aktuální situace s nakládáním s odpadními vodami v obci je následující. Obec má
za uplynulých 20 let zpracovány 3 projektové dokumentace nebo studie, které se
otázkou nakládání s odpadními vodami v obci zabývá – rákosová čistička odpadních
vod, dokumentace odkanalizování obce (z ní byla zrealizovaná pouze I. etapa) a
současně zpracovanou dokumentaci na rozšíření kanalizace v části od bytovek po
nádraží (ta je v současnosti ve fázi získávání podkladů ke stavebnímu povolení). Dále
je připravena prezentace nové studie řešení nakládání s odpadními vodami, která by
měla být prezentována 17.února.
Pecháček – dobře počkáme tedy do prezentace 17. února a pak se rozhodneme, co kde bude.
Měli bychom mít již v rozpočtu na to nějaké peníze.

7. Rozpočet obce Třemešná na rok 2021
Starosta – rozpočet obce Třemešná na rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce od 15.12.2020,
a starosta odprezentoval plánované okruhy investic na rok 2021.
Salvet – zaslal jsem zastupitelům upravený Návrh investic na rok 2021, který je v některých
parametrech jiný. Varianta upravené formy investic byla následně odprezentována.
Starosta – jsou investice, které jsou pro rok již 2021 tzv. zasmluvněny a oba návrhy se v nich
tedy shodují.
Salvet – upřednostňuji, aby se do návrhu investic uvedlo konkrétně, že se plánuje řešení
otázky odpadních vod, a otázky stavebních parcel.
Následně starosta veřejně prezentoval úpravu Návrhu investic a Návrhu rozpočtu pro
jednotlivé částky dle výše uvedeného. Provedené úpravy negenerovaly změnu celkové částky
rozpočtu obce Třemešná na rok 2021, kdy dofinancování vlastními zdroji z běžného účtu je
navrhováno ve výši 17 847 852,- Kč
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočet obce Třemešná na rok 2021 s příjmovou částí rozpočtu ve výši 34 212
967,- Kč, a výdajovou částí rozpočtu 52 060 819,- Kč, s dofinancováním ve výši 17 847 852,Kč..
Hlasování: pro:

9

proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 330/24/2021 bylo schváleno.
7. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 - 2025
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Třemešná na roky 2022-2025
Hlasování: pro: 9

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 331/24/2021 bylo schváleno.
18:28 Z důvodu nástuu na směnu odchází pan Zahradník
8. Cena vodného a stočného 2021
Starosta – veškeré vstupní suroviny při úpravě vody v loňském roce cenově vzrostly. Tuto
skutečnost je nutno přenést na cenu vodného. Současná cena je 28,- Kč/m3 bez DPH.
Nutné zvednout cenu min o 1 Kč /m3. Stejně tak je každoroční problém s výši
stočného. Náklady na provoz ČOV jsou dlouhodobě poddimenzované. Současná cena
je 20,- Kč/m3. Skutečná cena za likvidaci se pohybuje nad 60 Kč/m3. Stanovení
výpočtu stočného určuje metodika MŽP. Cenu stočného je nutno zvednout min o 15,Kč, a cenu každoročně zvyšovat, aby se dosáhlo vyrovnání nákladů provozu s výší
stočného. Jen pro informaci uvádím, že v prosinci bylo nutno opravit jedno čerpadlo a
jedno míchadlo v celkové ceně opravy 64 tis Kč. Kdo je v tuto chvíli napojený na
ČOV, tak získává v tuto chvíli velký benefit na likvidaci odpadních vod. Navrhl bych
to zvýšit alespoň na 35 kč.
Pašas – Tady se neustále mluví o nějakých benefitech. Já to za benefity nepovažuji, pokud by
to měly být benefity, tak by každý měl vyvážet za rok několikrát jímku. Polovina jen
tady co sedí tak to nedělá. Až to budou dělat všichni tak to bude benefit.
Pak si myslím, že za tu dobu dva a půl roku tady sedím, tak chodím jen zdražovat
vodu a stočné. Já s tím nesouhlasím. Nesouhlasím s vodným, dokud nebudou v obci
dodělány šachtice, ať zjistíme uniky vody, abychom pořad nedopláceli za to. Se
stočným je to na stejné vlně, dokud nebudou všichni kolem kanalizace napojení, jak
mají být, tak nevím, proč bychom my, co tam jsme měli neustále doplácet náklady na
provoz, když tam nejde to množství, co tam má jít a pak se to rozpočítá mezi víc lidí.
Tvůj návrh až 60 kč stočné plus voda je pro mě nepředstavitelná cena, že v obci, kde
máme svou vodu tak mě pak vyjde kubík přes sto Kč.
Pašas – ještě k té vodě Rosťo, čí je ta voda před úpravnou?
Starosta – voda je státu, není majetek obce. My jsme majitelem vrtu.
Pašas – bereme za to nějaké peníze za ten vrt?
Starosta – ne neberme. Máme sníženou sazbu za dodávku vody
Pašas – okolní obce, které vodu odebírají mají menší cenu než my myslím
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Starosta – okolní obce mají sazbu větší
Pašas – pokud zvedat, tak postupně, ne to tak napálit lidem hned
Baron – to ale budeš mít stočné levnější než vodu
Golíková – my jsme napojení na ČOV a jsem za to ráda. Je to bez starostí. Když se na to
podívám, je to neúměrné zvýšení stočného na kubík k té vodě. Voda o korunu a stočné
o patnáct Kč. A ztráty a opravy jsou na obou. A pokud je možné – proč ti, co jsme na
pojení na ČOV, nemohli mít na to měřiče, aby se skutečně vědělo, co jde do
kanalizace . A to se platilo, ne víc.
Pecháček – pokud by se napojili všichni, náklady by se rozpočítaly. Dá se u nás vyvézt žumpa
do ČOV z domu?
Starosta – ne nemáme takovou kapacitu ČOV, aby se to naředilo
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje cenu vodného ve výši 29,- Kč bez DPH s platností od 1.4.2021
Hlasování: pro: 7

proti: 1 (Pašas)

zdržel se: 0

Usnesení č. 332/24/2021 bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje cenu stočného ve výši 25,- Kč bez DPH s platností od 1.4.2021
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 333/24/2021 bylo schváleno.

9. Smlouvy o NFV - Kotlíkové dotace 2021
Starosta - obec obdržela další žádosti občanů, kteří uspěli s žádostí o výměnu kotle u MSK, na
poskytnutí Návratné finanční výpomoci obce Třemešná za účelem výměny kotle u své
nemovitosti v obci Třemešná
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotle. v obci Třemešná u
žadatelů, vlastníků nemovitostí v obci Třemešná č.p.
Illešová Ivana, Rudíkovy 30, Třemešná 793 82
Daňková Marcela, Třemešná 359, Třemešná 793 82
Panna Roman, Rudíkovy 77, Třemešná 793 82,

Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 334/24/2021 bylo schváleno.
Návrh na usnesení
ZO schvaluje uzavření Smlouvy č. 1/2021 s Illešová Ivana, Rudíkovy 30 6, 793 82 na
bezúročnou návratnou finanční výpomoc, účelově určenou k úhradě uznatelných výdajů na
výměnu kotle ve výši 195 000,-Kč

6

Hlasování: pro:

8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 335/24/2021 bylo schváleno.
Návrh na usnesení
ZO schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2021 s Daňková Marcela, Třemešná 359, 793 82 na
bezúročnou návratnou finanční výpomoc, účelově určenou k úhradě uznatelných výdajů na
výměnu kotle ve výši 160 000,-Kč
Hlasování: pro:

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 336/24/2021 bylo schváleno.
Návrh na usnesení
ZO schvaluje uzavření Smlouvy č. 3/2021 s Panna Roman, Rudíkovy 77, 793 82 na
bezúročnou návratnou finanční výpomoc, účelově určenou k úhradě uznatelných výdajů na
výměnu kotle ve výši 200 000,-Kč
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 337/24/2021 bylo schváleno.

10. Smlouva o NFV – Mikroregion Osoblažsko
Návrh na usnesení
ZO schvaluje uzavření Smlouvy č. DSO-1/2021 s DSO Mikroregion-Sdružení obcí
Osoblažsko, Na Náměstí 106, Osoblaha 793 99 na bezúročnou návratnou finanční výpomoc,
účelově určenou k úhradě výdajů spojených s činností DSO ve výši 500 000,-Kč
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 338/24/2021 bylo schváleno.

11. Nákup, prodej a věcná břemena k pozemkům

Prodeje
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 10. 12. 2020 schválilo usnesením č. 307/23/2020
směnu pozemku parc. č. 2752/11 část výměry 25 m2 v k. ú. Třemešná za pozemek parc. č.
242/1 část výměry 24 m2 v k. ú. Třemešná.
Obec je vlastníkem pozemku parc. č. 2752/11 ost. pl., ost. komum.o výměře 759 m2. Z tohoto
pozemku byla GP oddělena parc. č. 2752/42 ostat. Pl., jiná pl.o výměře 25 m2.
Paní Ludmila Golombková je vlastníkem parc. č. 242/1 zahrada o výměře 275 m2. Z tohoto
pozemku byla oddělena parc. č. 242/3 zahrada o výměře 24 m2, ve které se nachází obecní
studna.
Záměr na směnu pozemků byl vyvěšen na úřední desce obce od 15. 12 2020 do 31. 12. 2020
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje směnu pozemku parc. č. 2752/42 ostat. pl., jiná pl.o výměře 25 m2 v k. ú.
Třemešná jehož vlastníkem je obec Třemešná za pozemek parc. č. 242/3 zahrada o výměře 24
m2 v k. ú. Třemešná, jehož vlastníkem je paní Ludmila Golombková.
Cena převáděných nemovitostí je – parc. č. 2752/42 je oceněna na 2 240 Kč
- parc. č. 242/3 je oceněna na 2 150 Kč
Náklady hradí obec.
.

Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 339/24/2021 bylo schváleno.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostorů v areálu továrny,
v samostatně stojící budově na pozemku parc.č.st.311/1, a to přízemí budovy haly bez č.p. za
cenu 200 Kč/m2/rok bez DPH a venkovní prostory za cenu 3 Kč/m2.
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 340/24/2021 bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů v budově č.p. 24 za cenu
200 Kč/m2/rok bez DPH.
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 341/24/2021 bylo schváleno.

14. Informace starosty
Starosta – MMR otevřelo výzvu na dotaci, která je určena na opravu povrchu komunikací
poničených kůrovcovou kalamitou. Obec za začátku kůrovcové kalamity nahlásila na
Moravskoslezský kraj komunikaci na Damašku, která byla svozovými vozy nejvíce
využívána k odvozu dříví. Nejvíce je poničená část od silnice I/57 po křižovatku
s bývalou kapličkou.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci projektu „Oprava povrchu komunikace Třemešná
poničené kůrovcovou kalamitou „do dotačního programu MMR - 117D8250-Podpora vládou
doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 342/24/2021 bylo schváleno.
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Starosta – Mikroregion Krnovsko napravuje dosavadní nezasmluvněné zapůjčení elektrických
vozidel obcím předložením Smlouvy o výpůjčce
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce s DSO Mikroregion Krnovsko, jejím předmětem je
elektrotříkolka L2E označení ETO 1, v.č. 2527.
Pašas – já myslel, že to je v majetku obce ?
Starosta – tříkolka byla pořízena z dotace mikroregionu Krnovsko v rámci elektromobility
Kománek – my jsme ale za to přece platili ?
Starosta – platí se vždycky. A to svůj vlastní spolupodílí. Stála 50 000kč a tu dotaci dostal
mikroregion. Nedostala ji obec. Byl to hromadný projekt více obcí, je to majetek
mikroregionu. MikroregionKrnovsko napravuje, co do dnešního dne mikroregion
neměl podložené v rámci smluvního vztahu. Za dva roky, až se ukončí projekt, tak
nám tříkolka bude zdarma převedena a zůstane nám.
Salvet – mám k tomu krátký dovětek. Je to smlouva, kterou jsem nikdy, neviděl už jsem tady
několik smluv. A já říkám veřejně, pokud neuvidím smlouvu před hlasováním, tak se
při hlasovaní zdržím. Jinak nevím, o čem hlasuji. I když zrovna teď je to prkotina. Ale
i v tomto okamžiku bychom měli smlouvy vidět.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1 (Salvet)

Usnesení č. 343/24/2021 bylo schváleno.
Starosta – stavba cyklostezky je aktuálně ze strany Albrechtic pozastavena. Důvodem jsou
vícepráce, které se na cyklostezce s ohledem na špatné podloží objevily. Při jednáních o
možném řešení se jedná mezi investorem, projektantem, stavebními dozorem a realizační
firmou. Albrechtice v tuto chvíli musí k tomu zaujmout nějaké stanovisko. Já jsem na
sezení hájil zájmy obce Třemešná, že se nebudeme podílet v rámci uzavřené smlouvy na
vícenákladech spojených s Městem Albrechtice. Ale ,že budeme preferovat pokud je
skutečně nezbytné ke zvýšenípodloží, že v k.ú. Třemešná si to zaplatíme samy a Město
Albrechtice ať si podloží také řeší samo.
Pecháček - jako, že samí si tam navezeme materiál sami udusáme? A potom, když bude kareta
pokračovat v pokládce asfaltu si myslíš, že nám dá někdo pak záruku na to, že se to
nebude vlnit, že se to nepropadne a tak.
Starosta – v podstatě se udělají dva rozpočty zvlášť podloží Třemešná a zvlášť Albrechtice.
To by se v případě oddělilo od veřejné zakázky a my můžeme soutěžit zhotovitele na
vlastní podloží.
Pecháček - s tím nesouhlasím. Ať už to udělá všechno jedna firma
Pašas – když už jsme u toho. Máme už pozemky vyřešené? Pana Odvršu a ostatní?
Starosta – dodělávají se geometrické plány. Pořád se to hýbe nějakým způsobem dopředu.
Pecháček – kolik by nás tedy vyšly ty vícepráce ?
Starosta – zhruba 400.000 Kč bez DPH
Pecháček – myslím, že to už není taková velká částka. Chceme, ať se ta cyklostezka dodělá.
Lidi už jsou naštvaní kvůli toho, a je to výsměch.
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16. Diskuze

Štefanik – já jsem zde na minulém zastupitelstvu podal žádost na koupi pozemku. V jakém je
žádost stavu?
Starosta – bylo provedeno geometrické zpřesnění hranice předmětného pozemku s oddělením
příkopy podél komunikace. Záměr s prodejem obecního pozemku bude s tímto
podkladem zveřejněn.
Pecháček – můžu se zeptat, proč když už investujeme do haly na bývalém dřevo slohu, je tam
nová elektrika, poopravené zdi a tak dále, proč už jsme neinvestovali do nových
garážových vrat? Pašas Lukáš si tam dá své vrata, když skončí tak si je stejně vezme.
Podle mě už to taková položka není.
Starosta – ano,to už není takováto položka v rámci celé investice. Každopádně vrata by mu
byly rozpouštěny do nákladu nájmu.
Salvet – to je takové divné. Přece nepronajímáme byty s dveřmi za víc jak bez dveří. Ty vrata
tam už obec klidně mohla dát.
Starosta – měli jsme šibeniční termín doděláním. Nebylo to tak jednoduché všechno v té
rychlosti řešit
Pašas – ještě se chci vrátit na začátek k tomu zápisu zastupitelstva obce. Když už vám vadí co
tam píšu, tak proč zápis který byl vyhotoven do deseti dnů od 10.12 2020 visel až
v lednu, někdy 16.1.2021 a to samé zápis předešlý.
Starosta – není povinnost zápis zveřejňovat. Zákon neukládá zveřejňování. Je povinnost ho
mít vyhotovený do deseti dnů a podepsaný.
Kománek – z jakého důvodu se opět měnil kotel na č.p. 260
Starosta – obsluha automatického kotle na uhlí byla náročná provoz. Byla daleko horší než
nyní na plyn
Kománek – kotel tam tak dlouho nebyl. Podle mě se to mělo udělat hned. Byla to zbytečná
investice
Starosta – automat se ze začátku jevil jako dobrý nápad. Nemohli jsme vědět dopředu, jak to
s provozem na uhlí bude
Pecháček – a ve školní jídelně se topí pořád pletkami, je to výhodné?
Starosta – Ano. Je to výhodné. Jak ale skončí udržitelnost projektu, navrhoval bych tam taky
přechod na plyn.
Pecháček – tenkrát byl Jarda Vajdík od začátku proti tomuto řešení topení.
Šperl – od Vánoc pozorujeme na dolní větvi pokles elektrického proudu. Bylo mi řečeno, že
přibývá tepelných čerpadel. Dnes je to tak, že i když doma máme novou elektřinu, tak
nám žárovky svítí, jak kdybychom si je tlumili na ovladači. Neumíme si s tím už
poradit. Chtěl bych poprosit obec, jestli by to nemohla pomoct vyřešit.
Starosta – o tom jsem nevěděl, děkuji za informaci. Samozřejmě na ČEZu budu reagovat a
budu tě informovat.
Ing. Rostislav Kocián
starosta obce

Ověřovatel zápisu:
J. Kománek

………………….

dne …………………..

P. Baron

.…………………

dne ………………….
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