Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 23. 3. 2016 od 18.00 hodin
Přítomni:

Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Brázda, Petr Jurica,
Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Omluveni: Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská
Hosté:

Zdeněk Strnad, Vlasta Petýrková, Jola Scsevliková,
Ing. Josef Stejkoza

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 16. 3. 2016 do 23. 3. 2016
na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce. Předsedající dále
konstatoval, že přítomno je pět členů zastupitelstva (viz Příloha 1 – Prezenční
listina), tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Petra Brázdu a pana Petra
Juricu, zapisovatelkou paní Hanu Zárubovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko (dále jen „ZO“) určuje ověřovateli zápisu pana
Petra Brázdu a pana Petra Juricu, zapisovatelkou paní Hanu Zárubovou.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 19/2016 bylo schváleno
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Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu 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 takto:
Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
„10. Schválení žádosti ředitelky MŠ o použití darů“.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 20/2016 bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
„11. Schválení žádosti ředitelky MŠ o použití výsledku hospodaření“.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 21/2016 bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
„12. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Třebsko č. 1/2016“.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2016 bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
„13. Žádost místního SDH o umístění sídla v objektu čp 58“.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 23/2016 bylo schváleno
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Návrh usnesení
ZO schvaluje následující program veřejného zasedání:
1. Kontrola usnesení
2. Směrnice č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek
3. Řešení záboru pozemku parc. č. 652 k.ú. Třebsko
4. Rozpočtové opatření č. 2/2016
5. Pojistná událost Czech Point – pojištění odpovědnosti
6. Informace ze SOAD
7. Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Třebsko
8. Zpráva z inspekce MŠ Třebsko
9. Různé
10. Schválení žádosti ředitelky MŠ o použití darů
11. Schválení žádosti ředitelky MŠ o použití výsledku hospodaření
12. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Třebsko č. 1/2016
13. Žádost místního SDH o umístění sídla v objektu čp 58
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 24/2016 bylo schváleno

B. Přistoupení k programu
1. Kontrola usnesení
Předsedající sdělil, že z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
24. 2. 2016 nebyl splněn bod č. 5 – projednání směny pozemku. Jednání
budou starostou zahájena do přístího ZO.
Návrh usnesení
ZO schvaluje kontrolu zápisu ze 24. 2. 2016 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2016 bylo schváleno
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2. Schválení Směrnice č. 1/2016 k zadávání veřejných zakázek
Jednotliví členové ZO byli seznámi s novou směrnicí o zadávání veřejných
zakázek. Tato směrnice je přílohou zápisu.
Návrh usnesení
ZO schvaluje Směrnici č. 1/2016 k zadávání veřejných zakázek.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 26/2016 bylo schváleno
3. Řešení záboru pozemku parc. č. 652 k.ú. Třebsko
Obci doručena žádost Ing. Josefa Stejkozy s návrhem na zahájení jednání
o řešení záboru pozemku parc. č. 625 k. ú. Třebsko. Jedná se o pozemek
parc. č. 652 v k.ú. Třebsko s celkovou výměrou 565 m2.

Návrh usnesení
ZO navrhuje místní šetření a pověřuje starostu k jednání s Ing. Josefem
Stejkozou a zadání odhadu na tuto nemovitost. Tento odhad by byl na vrub
Ing. Stejkozy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 27/2016 bylo schváleno
4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2/2016 v kompetenci starosty
Účetní Ing. Hana Zárubová seznámila zastupitelstvo obce s „Rozpočtovým
opatřením č. 2/2016“, které bylo schváleno starostou obce v rámci jeho
kompetencí.
ZO vzalo „Rozpočtové opatření č. 2/2016“ na vědomí.
5. Pojistná událost Czech Point – pojištění odpovědnosti
Řešení škodní události Czech Point bylo zadáno Ing. Brchelovi, se kterým byla
aktualizována plná moc pro jednání ve věcech pojištění za obec Třebsko.
Současně byly diskutovány limity pojistných plnění z pojištění majetku
a pojištění odpovědnosti.
ZO bere na vědomí.
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6. Aktuální informace ze SOAD
Předsedající předal slovo předsedovi SOAD panu Zdeňku Strnadovi. Pan
Strnad informoval zastupitele o aktuálním dění ve SOAD.
Obec Modřovice se rozhodla odstoupit od realizace odkanalizování obce, ale
přesto zůstává v SOAD. Důvod odstoupení od realizace kanalizace v obci je
cenový. Dle paní starostky Scsevlikové, samostatně obec Modřovice
nedosáhne na kritérium (90.000,‐Kč/EO) získání dotace ani ve variantě
s vlastní čističkou pro Modřovice. Zastupitelé obce Třebsko zopakovali, že
řeší projekt odkanalizování obce Třebsko samostatně a v případě úspěšného
získání dotace a zahájení realizace umožní obci Modřovice se na čističku
do Třebska připojit.
Nyní tedy SOAD hledá řešení odkanalizování pro obce Vysoká u Příbramě
a Narysov, které by bylo technicky i finančně realizovatelné. Předseda svazku
informoval, že řešení odkanalizování tlakovou kanalizací by nebylo
nejideálnější řešení, ale zatím se ukazuje cesta tlakových stok jako
ekonomicky nejúnosnější a v prvé řadě dotovatelná. Svazek již má k dispozici
hydrologická data možných vodotečí za všechny tři obce k dalšímu
projednání s dotčenými orgány. Výsledky jednání budou dále použity
pro zpracování nových možností odkanalizování a stavby ČOV mimo katastr
obce Třebska.
Dále předseda informoval o přezkoumání hospodaření svazku, které
proběhlo dne 10. 3. 2016, s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“
a nedostatky z dílčího přezkoumání ze dne 11. 9. 2015 byly odstraněny – byla
doplněna vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
s účinností od 1. 1. 2016.
Ve svazku se dokončují projekty započaté a objednané před zjištěním
nesplnitelnosti kritéria získání dotace (90.000,‐Kč/EO):
‐ dokončení projektové dokumentace pro DÚR úpravy trasy kanalizace
v Modřovicích,
‐ dokončení projektové dokumentace pro DÚR kanalizačních přípojek
bez inženýrské činnosti.
V druhé polovině dubna je plánované setkání starostů SOAD s agendou:
výpověď členství obce Třebsko a možnost předčasného ukončení členství
a nový investiční záměr odkanalizování.
Proběhla dohoda jednotlivých obcí (na návrh Martina Kazdy), že bude
zpracován materiál, jak a proč došlo k vystoupení Třebska ze svazku. Obec
Třebsko zpracuje návrh, který bude zaslán na svazek a doplněn či upraven
zbývajícími členy svazku.
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Na základě požadavku obce Třebsko, bude předseda svazku kontaktovat
JUDr. Oktábcovou, zda je nyní možné dát k dispozici obci Třebsko část
společného projektu odkanalizování obcí Třebsko, Vysoká u Příbramě,
Narysov a Modřovice, když není dosud řešeno a vyřešeno majetkové
vypořádání související s vystoupením Třebska. Jedná se o část kanalizace
na katastrálním území obce Třebsko.
Obec Třebsko požádala předsedu svazku o aktuální projekt odkanalizování
obcí Třebsko, Vysoká u Příbramě, Narysov a Modřovice včetně společné ČOV
ve Třebsku v elektronické podobě – zdrojové soubory (.dwg, .doc, .xls),
předseda svazku uznal, že jako člen svazku na to má Třebsko nárok a jak je
uvedeno výše, bude kontaktovat právního zástupce svazku. Právní názor
bude předán na členské obce.
Dále dodal, že přechod vlastnických práv k projektové dokumentaci na obec
Třebsko bude předmětem majetkového vypořádání, které se v současné
době nezpracovává z důvodů odkladnosti tohoto bodu, neboť majetkové
vyrovnání v souladu se stanovami bude nejdříve v 08/2017. Předseda
informoval o hlavní prioritě svazku a to je nalezení nového řešení
odkanalizování. Svazek již má k dispozici několikátou verzi návrhu
odkanalizování a s tímto související agenda je časově velice náročná.
Zastupitelům obce Třebsko opakovaně zmínil, že majetkovému vypořádání
se bude věnovat až po vyřešení hlavní priority.
Ing. Petr Chotívka, bankéř ČS, nabídl zpracovat zdarma pro svazek dluhovou
službu jednotlivých obcí, aby byla zřejmá bonita pro případné získání úvěru
pro jednotlivé obce. Bylo domluveno, že všechny obce poskytnou data za rok
2015. Obec Třebsko tato data ing. Chotívkovi již předala a souhlasí s jejich
využitím pro výše uvedené potřeby svazku.
ZO bere na vědomí aktuální informace ze SOAD.

7. Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Třebsko
Ředitelka MŠ požádala obec o aktualizaci listiny příspěvkové organizace.
Aktualizací zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Třebsko byl pověřen
místostarosta Pavel Šedivý.
ZO bere na vědomí.
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8. Zpráva z inspekce MŠ Třebsko
ZO se seznámilo se zprávou z inspekce MŠ Třebsko a bere ji na vědomí.
Ředitelka MŠ bude ZO informovat o nápravných opatřeních uložených
inspekcí.

9. Různé – řešení záboru pozemku M. Vrátný
ZO pověřuje starostu ke kontaktování zastupující firmy (REAL servis s.r.o.)
o vyjádření k již zaslanému navrhovanému řešení s konkrétním termínem
odpovědi, aby mohlo být projednáno na příštím ZO.

10. Schválení žádosti ředitelky MŠ o použití darů
Ředitelka MŠ požádala obec jako zřizovatele o použití získaného finančního
daru v hodnotě 20.000 Kč na opravu sociálního zařízení.
Návrh usnesení
ZO schvaluje použití finačního daru MŠ Třebsko ve výši 20.000 Kč na opravu
sociálního zařízení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 28/2016 bylo schváleno

11. Schválení žádosti ředitelky MŠ o použití výsledku hospodaření
Ředitelka MŠ požádala obec o schválení převodu výsledku hospodaření MŠ
Třebsko za rok 2015 v částce 8.682,84 Kč do fondu rezerv.
Návrh usnesení
ZO schvaluje převedení výsledku hospodaření MŠ Třebsko za rok 2015
do fondu rezerv v částce 8.682,84 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 29/2016 bylo schváleno
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12. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Třebsko č. 1/2016
ZO bylo seznámeno s návrhem obecně závazné vyhlášky obce Třebsko
č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Návrh usnesení
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Třebsko č. 1/2016, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 30/2016 bylo schváleno
13. Žádost místního SDH o umístění sídla v objektu čp 58
ZO byla přednesena žádost o umístění sídla místního SDH v objektu čp 58.
Návrh usnesení
ZO schvaluje umístění sídla místního SDH v objektu čp 58.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 31/2016 bylo schváleno

Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi.
• Umístění informační cedule na hřbitově pro nájemce hrobových míst,
hřbitovní řád
• Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 krajským úřadem
proběhlo dne 10. 3. 2016, zpráva bez výhrad
• Termín příštího zasedání 20. 4. 2016 od 18 h
• Setkání s občany 1. 4. 2016 od 19 h v pohostinství U Hájků
• Výběr poplatků 2. 4. 2016 od 9 – 12 h
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Předsedající ukončil zasedání v 21.00 h

Zápis byl vyhotoven dne 23. 3. 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) Směrnice č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek
4) Kopie žádosti Ing. Josefa Stejkozy
5) Rozpočtové opatření č. 2/2016
6) Zpráva z inspekce MŠ Třebsko
7) Schválení žádosti ředitelky MŠ o použití darů
8) Schválení žádosti ředitelky MŠ o použití výsledku hospodaření
9) Obecně závazná vyhláška obce Třebsko č. 1/2016
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