Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 21. 10. 2015 od 18.00 hodin
Přítomni: Martin Kazda, Jaroslava Šlapanská, Martin Fiala, Pavel Šedivý, Ing.
Stanislav Kužel, Petr Jurica, Petr Brázda

A. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou Martinem Kazdou („dále jen
předsedající“)
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o konání
veřejného zasedání byla řádně vyvěšena po dobu od 14. 10. 2015 do 21. 10.
2015 na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce.
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu pana Petra Brázdu a pana Petra
Juricu, zapisovatelem pana Stanislava Kužela. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko určuje ověřovateli zápisu pana Petr Brázdu a Petra
Juricu, zapisovatelem pana Stanislava Kužela
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 60/2015 bylo schváleno
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl vznesen návrh
na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
zastupitelům. Předsedající dal hlasovat o doplnění programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod:
4) Rozhodnutí o provedení rekonstrukce vodovodní přípojky k obecní prodejně
potravin a výběr dodavatele
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 61/2015 bylo schváleno
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod:
5) Rozhodnutí o zpracování projektové dokumentace pro projekt Splašková
kanalizace a ČOV Třebsko, Vysoká u Příbramě, Modřovice a Narysov – přípojky
kanalizace – veřejná část.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 62/2015 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod:
6) Rozhodnutí o podání žádosti na poskytnutí dotace pro financování nákupu
technologie mobilní kompostovací linky
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 63/2015 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko schvaluje následující program veřejného zasedání:
1. Kontrola usnesení
2. Projednání návrhu smlouvy na pronájem pobočky ČP s. p.
3. Informace z pracovních schůzek starostů SOAD
4. Rozhodnutí o provedení rekonstrukce vodovodní přípojky k obecní prodejně
potravin a výběr dodavatele
5. Rozhodnutí o zpracování projektové dokumentace pro projekt Splašková
kanalizace a ČOV Třebsko, Vysoká u Příbramě, Modřovice a Narysov –
přípojky kanalizace – veřejná část.
6. Rozhodnutí o podání žádosti na poskytnutí dotace pro financování nákupu
technologie mobilní kompostovací linky
7. Různé
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 64/2015 bylo schváleno

B. Přistoupení k programu
1. Kontrola usnesení
Předsedající sdělil, že z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny dva
úkoly – podání žádosti Pozemkovému úřadu na zpracování projektové
dokumentace a doložení dokladů, prokazující výdaje na výstavbu křížku a
laviček – Boží muka,(pozemek je v k. ú. Třebsko a v majetku obce).
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Odsouhlasení Dodatku č. 1 ke Směrnici obce Třebsko č. 1/2015 k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu“ bude projednáno na příštím zasedání OZ
v listopadu 2015.
2. Projednání návrhu smlouvy na pronájem pobočky ČP s. p.
OZ projednalo návrh nájemní smlouvy, odsouhlasený ze strany ČP s. p.
Návrh odpovídá podmínkám, navrženým ČP s. p. v rámci výběrového řízení
na
pronájem nebytových prostor č. p. 7 na pozemku st. 18/1 v katastrální území
Třebsko, která je zapsána na LV č. 10001, za účelem provozování poštovního
úřadu. (nabízené nájemné 1 000,‐ Kč měsíčně, Česká pošta, s. p. souhlasí
s uzavřením smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy na pronájem nebytových
prostor čísla popisného 7 s ČP s. p.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 65/2015 bylo schváleno
3. Informace z pracovních schůzek starostů SOAD
Starosta obce seznámil přítomné se závěry pracovních schůzek starostů
SOAD, především s ohledem na aktuální vyhlášenou výzvu pro podání žádostí
o poskytnutí dotací na výstavbu vodovodu a ČOV. Podrobněji viz bod 5.
4. Rozhodnutí o provedení rekonstrukce vodovodní přípojky k obecní prodejně
potravin a výběr dodavatele
Předsedající seznámil přítomné o poskytnutí dotace od Svazku obcí pro
vodovody a přípojky na opravu přípojky k obecnímu obchodu – dohoda č.
7/2015 o poskytnutí finančních prostředků na prostou reprodukci
vodohospodářského majetku v částce 200.000 Kč, dotace přidělena na
základě žádosti Obce Třebsko ze dne 13. 4. 2015. Předsedající dále seznámil
OZ s nabídkami na provedení opravy přípojky, všechny oslovené firmy
předložili cenové nabídky:
• A+H STAVBY spol. s r.o., IČ: 29036569, cena s DPH celkem 276.647,50 Kč
• KAISER s.r.o., IČ: 26733102, cena s DPH celkem 311.506,22 Kč
• 1.SčV, a.s., IČ: 47549793, cena s DPH celkem 248.072,37 Kč
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Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na provedení opravy
vodovodní přípojky k obecní prodejně potravin se společností 1.SčV, a.s., IČ:
47549793 v souladu s předloženou cenovou nabídkou od této společnosti.
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností
1.SčV, a.s., IČ: 47549793.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 66/2015 bylo schváleno
5. Rozhodnutí o zpracování projektové dokumentace pro projekt Splašková
kanalizace a ČOV Třebsko, Vysoká u Příbramě, Modřovice a Narysov –
přípojky kanalizace – veřejná část.
Předsedající seznámil přítomné zastupitele se stavem projektu Výstavba
kanalizace a ČOV v rámci SOAD a s koordinací zpracování projektové
dokumentace kanalizačních přípojek – veřejná část v pro všechny členské
obce SOAD včetně cenové nabídky projektanta Ing. Jana Rozsívala na
zpracování projektů kanalizačních přípojek pro všechny obce SOAD.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové dokumentace pro
projekt " Splašková kanalizace a ČOV Třebsko, Vysoká u Příbramě, Modřovice
a Narysov – přípojky kanalizace – veřejná část" pro následující počet
nemovitostí:
stavební objekt s č. p. a s min. jedním občanem s TP – 64
stavební objekt s č. p. a bez osob s TP (pozn. rekreace nebo jiné využití) ‐ 23
budoucí stavební objekty bez č. p. (pozn. před kolaudací, s platným st.
povolením a rozestavěné, aj.) – 7
stavební objekt s č.ev. a bez osob s TP ‐ 0
stavební objekt s č.ev. a s osobami s TP – 0
ostatní objekty k rekreaci (pozn. chaty, aj.) bez č. ev. ‐ 0
dále v rozsahu:
‐ zpracování či zajištění potřebných průzkumů (rekognoskace, geodetické
zaměření, HGP a stavebně technický průzkum)
‐ zpracování projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dostatečném pro
vydání územního rozhodnutí (dále jen DÚR)
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‐ projednání zpracované DÚR s vybranými účastníky budoucího územního
řízení v rozsahu dostatečném pro vydání územního rozhodnut.
Dodavatelem projektové dokumentace bude Ing. Jan Rozsíval – IROP
OLOMOUC, IČ: 41416481 za jednotkovou cenu 800 Kč/gravitační přípojku a
1800Kč/tlakovou přípojku (ceny jsou bez DPH).
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 67/2015 bylo schváleno
6. Rozhodnutí o podání žádosti na poskytnutí dotace pro financování
nákupu technologie mobilní kompostovací linky
Předsedající seznámil přítomné s možností čerpání dotace na nákup
technologie a zařízení mobilní kompostovací linky, předpokládaným podílem
spolufinancování ze strany Obce Třebsko a s očekávaným přínosem pořízení
kompostovací linky pro činnost obce. Proběhla rozsáhlá debata zastupitelů
na uvedené téma potvrzující většinou všech zastupitelů argumenty
předložené předsedajícím, důraz byl kladen především na otázku budoucího
rozvoje obce.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním nabídek pro zpracování
žádosti na poskytnutí dotace pro nákup technologie mobilní kompostovací
linky. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu výběrem nejvhodnější nabídky
pro zpracování žádosti a následné podání žádosti o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0
Usnesení č. 68/2015 bylo schváleno

Předsedající ukončil zasedání v 21.50 hodin
Zápis byl vyhotoven dne 24. 10. 2015
Zapisovatel: Stanislav Kužel
Starosta: …………………….

Ověřovatelé:

…………………….
…………………….
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích
3) Nájemní smlouva ČP s. p. na pronájem nebytových prostor pošty Třebsko
4) Cenová nabídka A+H STAVBY spol. s r.o., IČ: 29036569
5) Cenový nabídka KAISER s.r.o., IČ: 26733102
6) Cenová nabídka 1.SčV, a.s., IČ: 47549793
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