Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 20. 1. 2016 od 18.00 hodin
Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Pavel Šedivý, Petr Brázda , Ing. Stanislav
Kužel, Jaroslava Šlapanská, Petr Jurica (až od bodu 4)
Hosté: Ing. Hana Zárubová

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 13. 1. 2016 do 20. 1. 2016
na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce.
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Ing. Stanislava Kužela a pana
Petra Brázdu, zapisovatelkou paní Hanu Zárubovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko (dále jen „ZO“) určuje ověřovateli zápisu pana
Ing. Stanislava Kužela a pana Petra Brázdu, zapisovatelkou paní Hanu
Zárubovou.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2016 bylo schváleno
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny
návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným zastupitelům. Předsedající dal hlasovat o doplnění programu.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje doplnění programu o tento bod:
5) Žádost ředitelky MŠ Třebsko paní Marie Čapíkové o použití finančích darů
na provoz MŠ
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2016 bylo schváleno
Návrh usnesení:
ZO schvaluje doplnění programu o tento bod:
6) Projednání prodloužení volebního období přísedící Okresního soudu
v Příbrami
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2016 bylo schváleno
Návrh usnesení:
ZO schvaluje doplnění programu o tento bod:
7) Šetření škodní události – Czech Point
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2016 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko schvaluje následující program veřejného
zasedání:
1. Kontrola usnesení
2. Rozpočtové opatření č. 7/2015
3. Projednání žádosti dotace na opravu hřbitova
4. Projednání žádosti o směnu pozemků ‐ M. Vrátný, Třebsko 46
5. Projednání žádosti ředitelky MŠ Třebsko o použití finančních darů
6. Projednání prodloužení volebního období přísedící Okresního
soudu v Příbrami
7. Šetření škodní údálosti – Czech Point
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2016 bylo schváleno
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B. Přistoupení k programu
1. Kontrola usnesení
Předsedající sdělil, že z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
16. 12. 2015 byly splněny body vyjma bodů přesunutých na dnešní zasedání.
2. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7/2015 v kompetenci starosty
Účetní pracovnice Marie Šedivá seznámila zastupitelstvo obce s
„Rozpočtovým opařením č. 7/2015“, které bylo schváleno starostou obce
v rámci jeho kompetencí.
ZO vzalo „Rozpočtové opatření č. 7/2015“ na vědomí.
3. Projednání žádosti o dotaci na opravu hřbitova
Předsedající seznámil ZO s nabídkou firmy Sigmin na zpracování žádosti
o dotaci z Středočeského kraje fondu rozvoje obcí a měst za částku 13.000 Kč
bez DPH. Byla by zpracována žádost o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje
měst a obcí na opravu zdí a plotů hřbitova. Dotace je na max. 95 % nákladů,
obec má spoluúčast min. 5 % a maximální výše dotace činí 500.000 Kč včetně
DPH z uznatelných nákladů.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Renovace zdí a plotů hřbitova“
z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti
na akci v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. ZO pověřuje
starostu obce k podání žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2016 bylo schváleno
4. Projednání žádosti o směnu pozemků – M. Vrátný, Třebsko 46
Předložena žádost M. Vrátného zastoupeného firmou Real – servis CZ s.r.o.
o směnu pozemků dle přiloženého geometrického plánu. Dotyčný navrhuje
směnu 77 m2 jím vlastněných za 212 m2 patřících obci (aktuálně využívaných)
s doplatkem rozdílu v tržní ceně.
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Návrh usnesení:
ZO na základě předloženého geometrického plánu nesouhlasí se směnou
v navrhovaném rozsahu. ZO navrhuje nejprve odstranění černé stavby –
oplocení u vchodu do domu na jižní straně a poté směnu pozemků stejných
výměr (cca 72 m2 – viz přiožený nákres) s doplatkem za výměru převyšující
směňovanou čast a úhradou všech souvisejících nákladů týkající se této
transakce panem M. Vrátným. ZO pověřuje starostu obce odpovědí na tuto
žádost.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2016 bylo schváleno
5. Projednání žádosti ředitelky MŠ Třebsko o použití finančních darů
Ředitelka školky paní Marie Čapíková žádá o použití přijatých darů v hodnotě
55.000 Kč na sociální zařízení MŠ.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje použití finančních darů poskytnutých MŠ na sociální zařízení.
Každá jednotlivá faktura bude před úhradou předložena starostovi obce
k podpisu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2016 bylo schváleno
6. Projednání prodloužení volebního období přísedící Okresního soudu
v Příbrami
Okresní soud v Příbrami žádá ZO o prodloužení volebního období o další čtyři
roky pro přísedící paní Marii Boukalovou, bytem Třebsko 77.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodloužení volebního období na čtyři roky přísedící paní Marii
Boukalové, bytem Třebsko 77.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2016 bylo schváleno
7. Šetření škodní události – Czech Point
ZO požádá o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně při akci Czech
Point. ZO zvažuje uplatnění vzniklé škody na České pojišťovně.
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Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu k vypracování žádosti o prominutí penále s úhradou
poplatku 1.000 Kč za podání žádosti o prominutí penále. Dále pověřuje
starostu obce k oslovení právního zástupce o názor ke škodní události Czech
Point a vyčkání do vyřízení žádosti o prominutí penále, aby byla stanovena
konečná výše škody.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 10/2016 bylo schváleno
Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi
• masopustní průvod obcí 13. 2. 2016
• pojištění kontejnerového nákladního automobilu – cenové nabídky
• termín přístího zasedání ZO dne 24. 2. 2016
• návrh dopisu SOAD

Předsedající ukončil zasedání v 21.30 h
Zápis byl vyhotoven dne 21. 1. 2016
Zapisovatelka: Ing. Hana Zárubová
Starosta: …………………….

Ověřovatelé:

…………………….
…………………….

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích
3) Kopie žádostí – nabídka Sigmin, žádost o směnu pozemků M. Vrátný, žádost
o prodloužení volebního období přísedící u soudu
4) Přiložený nákres s úpravou změn ke směňovaným pozemkům – viz bod 4.
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