Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 25. 11. 2015 od 18.00 hodin
Přítomni: Martin Kazda, Jaroslava Šlapanská, Martin Fiala, Pavel Šedivý, Ing.
Stanislav Kužel, Petr Jurica, Petr Brázda
Omluveni:

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 18. 11. 2015 do 25. 11.
2015 na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce.
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu paní jaroslavu Šlapanskou a pana
Martina Fialu, zapisovatelkou paní Marii Šedivou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko určuje ověřovateli zápisu paní Jaroslavu
Šlapanskou a pana Petra Brázdu, zapisovatelkou paní Marii Šedivou
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č.78/2015 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:
7) Žádost ředitelky MŠ Třebsko paní Marie Čapíkové o schválení příplatku za
vedení z důvodu nařízení vlády č. 278/2015 Sb. s účinností od 1. 11. 2015.
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Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 79/2015 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod:
8) Projednání rozdělení dotačního titulu „Nákup technologie mobilní
kompostovací linky na „Třebsko‐zkvalitnění nakládání s odpady“ a
„Mobilní kompostárna Třebsko“
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 80/2015 bylo schváleno

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko schvaluje následující program
veřejného zasedání:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva finančního výboru o kontrole hospodaření obce za
III. čtvrtletí 2015
3. Projednání „Návrhu rozpočtu na rok 2016“
4. Projednání žádosti o umístění sídla Mysliveckého spolku
Třebsko na adrese sídla Obecního úřadu Třebsko č.p. 4
5. Projednání změny „Vyhlášky o místních poplatcích“
6. Projednání změny „Směrnice o veřejných zakázkách malého
rozsahu“
7. Žádost ředitelky MŠ Třebsko paní Marie Čapíkové o schválení
příplatku za vedení z důvodu nařízení vlády č. 278/2015 Sb.
s účinností od 1. 11. 2015.
8. Projednání rozdělení dotačního titulu „Nákup technologie mobilní
kompostovací linky na „Třebsko‐zkvalitnění nakládání s odpady“ a
„Mobilní kompostárna Třebsko“
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 81/2015 bylo schváleno
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B. Přistoupení k programu
1. Kontrola usnesení
Předsedající sdělil, že z minulého zasedání zastupitelstva nebyly zjištěny
žádné nesplněné úkoly.
2. Projednání zprávy finančního výboru o kontrole hospodaření obce za III.
čtvrtletí 2015.
Člen finančního výboru pan Petr Brázda seznámil obecní zastupitelstvo se
zprávou o kontrole hospodaření obce za III. čtvrtletí 2015.
OZ vzalo zprávu na vědomí
3. Projednání „Návrhu rozpočtu na rok 2016“
Předsedající seznámil OZ s Návrhem rozpočtu na rok 2016. Návrh byl
projednán a bude vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce po
dobu 15 dní.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 82/2015 bylo schváleno

4. Projednání žádosti o umístění sídla Mysliveckého spolku
Třebsko na adrese sídla Obecního úřadu Třebsko č.p. 4
Předsedající seznámil přítomné se žádostí Mysliveckého spolku Třebsko
o umístění jeho sídla na Obecním úřadě v Třebsku č.p. 4.
OZ projednalo žádost s tím, že sídlo Mysliveckého spolku Třebsko bude na
č.p. 58 , které je v současné době v řešení na katastrálním úřadě v Příbrami,
jedná se o pozemek st. 78, který je ve vlastnictví obce.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje Mysliveckému spolku Třebsko sídlo na č.p.58,
které je v součané době v řešení na Katastrálním úřadě v Příbrami jedná se o
pozemek st. 78, který je ve vlastnictví obce.
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Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 83/2015 bylo schváleno

5. Projednání změny „Vyhlášky o místních poplatcích“
Bude projednáno na příštím prosincovém zasedání.

6. Projednání změny „Směrnice obce Třebsko č. 1/2015 k zadávání
Veřejných zakázek malého rozsahu“
Obecní zastupitelstvo projednalo změnu „Směrnice o veřejných zakázkách
malého rozsahu č. 1/2015“ a tedy „Dodatek č. 1/2015 ke směrnici o
veřejných zakázkách malého rozsahu“ – změna v článku 3 – kategorie
zakázek dle hodnoty.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1/2015 ke směrnici o
veřejných zakázkách malého rozsahu“ – změna v článku 3 – kategorie
zakázek dle hodnoty.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 84/2015 bylo schváleno

7. Projednání žádosti ředitelky MŠ Třebsko paní Marie Čapíkové o schválení
příplatku za vedení z důvodu nařízení vlády č. 278/2015 Sb. s účinností od
1. 11. 2015.
OZ projednalo žádost o schválení příplatku za vedení z částky 4 420,‐ Kč
na částku 4 840,‐ Kč (příplatek za vedení vyplývá ze zákoníku práce)
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje příplatek za vedení z důvodu nařízení vlády
č. 278/2015 Sb. s účinností od 1. 11. 2015 z částky 4 420,‐ Kč na částku
4 840,‐ Kč (příplatek za vedení vyplývá ze zákoníku práce)
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č.85/2015 bylo schváleno
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8. Obecní zastupitelstvo projednalo rozdělení dotačního titulu
„Nákup technologie mobilní kompostovací linky“ na :
„Třebsko‐zkvalitnění nakládání s odpady“ a
„Mobilní kompostárna Třebsko“
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozdělení dotačního titulu „Nákup
technologie mobilní kompostovací linky“ na :
„Třebsko‐zkvalitnění nakládání s odpady“ a
„Mobilní kompostárna Třebsko“ a souhlasí s podanými žádostmi o
dotaci na tyto dva dotační tituly.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č.86/2015 bylo schváleno

Předsedající ukončil zasedání v 20.20 hodin
Zápis byl vyhotoven dne 26. 11. 2015

Zapisovatel: Marie Šedivá
Starosta: …………………….

Ověřovatelé:

…………………….
…………………….

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích
3) Kopie žádosti o o schválení příplatku
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