Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 16. 12. 2015 od 18.00 hodin
Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Petr Jurica, Petr Brázda, Martin
Fiala, Jaroslava Šlapanská
Omluveni: Ing. Stanislav Kužel
Hosté: Simona Petrovicová, Pavel Petrovic

A. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 18.35 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 9. 12. 2015 do 16. 12.
2015 na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce.
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Martina Fialu a pana Petra
Juricu 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 pana Martina Fialu a
pana Petra Juricu, zapisovatelkou paní Marii Šedivou
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č.87/2015 bylo schváleno
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu 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:
6) Žádost o směnu pozemků – M.Vrátný v zastoupení firmy Real‐Servis CZ
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 88/2015 bylo schváleno
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod:
7) Projednání škodní události – dotace Czech Point
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 89/2015 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod:
8) Projednání dalšího setrvání obce Třebsko ve Svazku obcí Antonín Dvořák
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 90/2015 bylo schváleno

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko schvaluje následující program
veřejného zasedání:
1. Kontrola usnesení
2. Rozpočtové opatření č. 6/2015
3. Schválení rozpočtu na rok 2016
4. Jmenování inventarizační a likvidační komise
5. Aktuální informace z SOAD (dotace – kanalizace)
6. Projednání žádosti o směnu pozemků
7. Šetření škodní událost – Czech Point
8. Projednání dalšího setrvání obce Třebsko ve Svazku obcí
Antonín Dvořák
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 91/2015 bylo schváleno
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B. Přistoupení k programu
1. Kontrola usnesení
Předsedající sdělil, že z minulého zasedání nebyl splněn úkol –úprava
vyhlášky
2. Projednání „Rozpočtového opatření č. 6/2015“
Účetní pracovnice Marie Šedivá seznámila zastupitelstvo
s návrhem „Rozpočtového opatření č. 6/2015“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2015“
které je přílohou tohoto zápisu
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 92/2015 bylo schváleno
3. Projednání „Rozpočtu na rok 2016“
Předsedající sdělil že k vyvěšenému návrhu rozpočtu na rok 2016
nebyly vzneseny žádné připomínky z řad občanů. Rozpočet byl vyvěšen
v době od 27.11. do 16. 12. tj. zákonem stanovenou dobu nejméně
15 dní.
ZO projednalo návrh na doplnění rozpočtu:
U příjmů položka 4129 ‐ o 200 000,‐ Kč
U výdajů paragr. 2310 ‐ o 220 000,‐ Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2016 jako přebytkový.
Příjmy ve výši 3 647,50 tisíc a výdaje ve výši 3 612,70 tisíc
Financování položka 8124 ‐ 120 000,‐ a položka 8115 85 200,‐ Kč.
Závazným ukazatelem u daňových příjmů a přijatých transferů jsou položky ,
nedaňových a kapitálových příjmů jsou paragrafy. Závazným ukazatelem u
výdajů jsou paragrafy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 93/2015 bylo schváleno
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4. Jmenování inventarizační a likvidační komise
ZO projednalo složení inventarizační a likvidační komise
Návrh Usnesení
Předsedající jmenuje inventarizační a likvidační komisi ve složení:
Předseda: Petr Jurica
Členové: Petr Brázda
Lenka Tomanová
Martin Fiala
Inventura k 31. 12. 2015 bude provedena ve dnech 21. 1 a 22. 1 2016
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 94/2015 bylo schváleno

5. Aktuální informace z SOAD (dotace – kanalizace)
Předsedající informoval zastupitelstvo obce o průběhu jednání na
pracovních schůzkách Svazku obcí Antonín Dvořák.
Firma AZAP (zpracovatel žádosti o dotaci) informovala SOAD:
‐finanční analýza – Třebsko nesplňuje finanční kritéria pro získání úvěru,
‐o finančním stavu celého projektu odkanalizování obcí ‐ tento projekt svým
finančním rozpočtem nesplňuje kritéria pro úspěšné přijetí žádosti o dotaci.
V této souvislosti firma AZAP doporučila SOAD žádost o dotaci vůbec
nepodávat, neboť by žádost byla automaticky zamítnuta. Jako možnost
řešení navrhuje firma AZAP ve spolupráci s projektantem Ing. Rozsívalem
provést zásadní úpravu celého projektu: stávající vyhotovenou projektovou
dokumentaci technicky a inženýrsky „pouze“ rozčlenit na Skupinový projekt
– Svazek Antonín Dvořák. Provést změnu ze stávající centrální ČOV na 2 až 4
menší ČOV příslušné k jednotlivým obcím. Přepokládáme že v případě
tohoto technického řešení dojde nepochybně ke snížení délky kanalizačních
přivaděčů/snížení celkové rozpočtové ceny díla/snížení finanční spoluúčasti
jednotlivých obcí/ splnění hodnotícího indikátoru: Technická kvalita
projektu.
V pondělí 21.12.2015 od 19,30hod v zasedací místnosti OU Vysoká u
Příbramě se koná Jednání shromáždění starostů, kde mimo jiné budou
probrány konkrétní možné varianty úpravy projektu odkanalizování
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dotčených obcí. Předsedající oslovil zastupitele, aby se shromáždění v rámci
možnosti zúčastnili.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

6. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o směně pozemků pana Milana
Vrátného, Třebsko 46 zastoupeného firmou Real‐Servis CZ, s.r.o. Směna se
týká části pozemku par.č. 13/1 o výměře cca 77 m2 z celkové výměry 450
m2, v k.ú. Třebsko ve vlastnictví Milana Vrátného, na kterém se nachází
objekt občanské vybavenosti č.p. 7 ve vlastnictví obce Třebsko, za část
pozemku parc.č. 523/1 o výměře 212 m2 z celkové výměry 7 785 m2 v k.ú.
Třebsko , ve vlastnictví obce Třebsko, na kterém se nachází stavba garáže a
oplocení ve vlastnictví pana Milana Vrátného.
Žádost o směnu pozemků bude projednána na lednovém zasedání, z důvodu
Zjištění oprávnění firmy Real‐Sevis CZ s.r.o., jednat za pana Milana Vrátného.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

7. Škodní událost – dotace Czech Point
Předsedající informoval o šetření škodní události Českou pojišťovnou a.s.
Praha.
Bude řešeno na lednovém zasedání zastupitelstva obce.

8. Projednání dalšího setrvání obce Třebsko ve Svazku obcí Antonín Dvořák
Předsedající předal slovo panu Fialovi. Pan Fiala vznesl, na základě
informací od firmy AZAP – změna z jedné centrální ČOV na 2 až 4 menší
ČOV příslušné k jednotlivým obcím, návrh na vystoupení obce Třebsko ze
Svazku obcí Antonín Dvořák a řešit odkanalizování obce Třebsko
samostatně bez SOAD. Jako důvody uvedl:
‐finanční úsporu obce Třebsko
‐proč, když si postavíme vlastní kanalizaci a ČOV pro Třebsko, by toto měl
ovlivňovat Svazek obcí Antonín Dvořák
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Pan Fiala dále informoval:
‐pokud odsouhlasíme ukončení členství obce Třebsko ve Svazku obcí
Antonín Dvořák je nutné dle stanov SOAD podat výpověď členství ještě
v roce 2015 – celý rok 2016 nám poběží výpovědní lhůta a k 31. 12. 2016
naše členství zanikne
‐výpověď lze podat v souladu se stanovy SOAD dle čl. VII bod b) Obec
může vypovědět členství ve svazku i bez uvedení důvodu. V případě
výpovědi zaniká členství obce ve svazku uplynutím výpovědní doby, která
uplyne vždy k 31. 12. kalendářního roku, který následuje po roce, v němž
byla písemné výpověď obce doručena svazku. Do doby zániku členství je
příslušná obec povinna plnit všechny závazky vůči svazku.
‐SOAD, se nejspíš v souvislosti s výpovědí členství naší obce, bude snažit
uplatnit na Třebsku nějakou finanční kompenzaci, jako zmařené investice
svazku. Můj názor je, že vzhledem k písemné informaci firmy AZAP o
finančním překročení kritérií pro podání žádosti – stávající projekt s jednou
ČOV, a s nutností zásadní úpravy celého projektu – rozčlenění na menší ČOV
příslušné k jednotlivým obcím, nezpůsobí odchod Třebska z tohoto projektu
SOAD žádnou finanční ztrátu. Pro obhájení tohoto názoru, bude určitě
Třebsko potřebovat právní služby.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje vypovězení členství a vystoupení ze Svazku
obcí Antonín Dvořák bez udání důvodu, dle platných stanov. V kalendářním
roce 2015 podá obec Třebsko výpověď a k 31.12.2016 zanikne členství obce
Třebsko ve Svazku obcí Antonín Dvořák. Přesné znění výpovědi bude
vypracované starostou obce panem Martinem Kazdou a následně doručeno
předsedovi Svazku panu Zdeňku Strnadovi.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 95/2015 bylo schváleno
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Předsedající ukončil zasedání v 20. 15 hodin

Zápis byl vyhotoven dne : 21. 12. 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 „Rozpočtového opatření č. 6/2015“
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