Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 18. 5. 2016 od 18.00 hodin

Přítomni:

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

Omluveni: Ing. Stanislav Kužel
Hosté:

Ing. Josef Stejkoza

A. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 18.15 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 11. 5. 2016 do 18. 5. 2016
na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce. Předsedající dále
konstatoval, že přítomno je šest 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 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 42/2016 bylo schváleno

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. Rozpočtové opatření č. 3/2016“
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 43/2016 bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje následující program veřejného zasedání:
1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení
Schválení prodeje nemovitosti parc. č. 652 k. ú. Třebsko
Projednání žádosti o prodej pozemku parc. č. 672 k. ú. Třebsko
Aktualizace zřizovací listiny MŠ Třebsko – inventarizace svěřeného
majetku
5. Informace o připravovaném projektu odkanalizování obce
6. Systémová vyhláška o třídění odpadu
7. Vyhláška o odpadech
8. Nabídka zaměstnání – VPP
9. Diskuze – zřízení kulturní komise, vítání občánků, nabídka pozemků parc.
č. 323/17, 323/18, 332/11 k. ú. Třebsko
10. Rozpočtové opatření č. 3/2016
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 44/2016 bylo schváleno
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B. Přistoupení k programu
1. Kontrola usnesení
Martin Fiala sdělil, že je stále v řešení zábor pozemku M. Vrátným. Pan
Vrátný požádal o vypracování geometrického plánu, jakmile jej bude mít
k dispozici, bude kontaktovat starostu obce. Toto bylo potvrzeno
zpracovatelem geometrického plánu.
Návrh usnesení
ZO schvaluje kontrolu zápisu ze dne 20. 4. 2016 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 45/2016 bylo schváleno
2. Schválení prodeje nemovitosti parc. č. 652 k. ú. Třebsko
Obec zveřejnila od 22. 4. 2016 do 18. 5. 2016 na úřední desce i elektronické
desce záměr prodeje pozemku parc. č. 652 k. ú. Třebsko o výměře 565 m2
s možností podání nabídek do 10. 5. 2016. Byla přijata pouze jedna nabídka
od manželů Anny a Josefa Stejkozových s uvedením, že budou respektovat cenu
dle znaleckého ocenění a uhradí veškeré související náklady s prodejem této
nemovitosti.
Návrh usnesení
ZO schvaluje jednomyslně prodej nemovitosti parc. č. 652 k. ú. Třebsko
o výměře 565 m2 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 46/2016 bylo schváleno
3. Projednání žádosti o prodej pozemku parc. č. 672 v k. ú. Třebsko
Obci byla doručena nabídka od Michala Ježka na odkup části pozemku
o odhadované výměře 400 m2 s nabízenou cenou 40 Kč/ m2.
Návrh usnesení
ZO nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku a pověřuje starostu odpovědí
na tuto žádost.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 47/2016 bylo schváleno
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4. Aktualizace zřizovací listiny MŠ Třebsko – inventarizace svěřeného majetku
Ředitelka MŠ požádala obec o posun termínu inventarizace na červen 2016.
ZO bere na vědomí.
5. Informace o připravovaném projektu odkanalizování obce
Předsedající předal slovo panu Fialovi, který seznámil zastupitele s aktuálními
informacemi ohledně odkanalizování obce Třebsko:
29. 4. 2016 odeslal starosta Třebska na okolní obce Vysoká u Příbramě,
Narysov a Modřovice nabídku možnosti připojení okolních obcí na ČOV
Třebsko.
2. 5. 2016 byl odeslán dopis předsedovi SOAD s informací o rozeslaných
nabídkách okolním obcím.
4. 5. 2016 se zastupitelé obce Třebska (p. Kazda, p. Šedivý a p. Fiala)
zúčastnili pracovní porady zastupitelů obce Vysoká, kde zároveň byli
i zastupitelé obcí Narysov a Modřovice. Pan Kazda zde podrobněji
seznámil okolní obce s rozeslanou nabídkou.
9. 5. 2016 obec Třebsko písemně odpověděla okolním obcím na první
část dotazů k nabídce možnosti napojení na ČOV Třebsko.
16. 5. 2016 obec Třebsko obdržela druhou část písemných dotazů
k rozeslané nabídce a zároveň obec Třebsko obdržela od SOAD „Otevřený
dopis – Odpověď na nabídku připojení odkanalizování obcí Vysoká
u Příbramě, Narysov a Modřovice na ČOV Třebsko“. V uvedeném dopise
mimo jiné předseda svazku uvádí, že svazek má již kladné vyjádření
Povodí Vltavy s. p. o možnosti využití vodních toků pro navrhované
samostatné ČOV v našich katastrech (myšleno Vysoká, Narysov
a Modřovice). Dále předseda svazku v dopise oslovuje Třebsko s návrhem
k návratu ke společnému odkanalizování obcí pod hlavičkou svazku.
Přítomní zastupitelé obce Třebsko se s ohledem na již vykonané činnosti,
vynaložené finanční náklady, ale zejména z důvodu, že ani Svazek
nepředložil žádné možné řešení společného odkanalizování, které by bylo
akceptovatelné z pohledu podmínek pro získání dotace, se jednomyslně
shodli na pokračování projektu odkanalizování obce Třebsko samostatně
a již se nevracet k doposud navrhovanému řešení v rámci Svazku. Dalším
důležitým bodem tohoto rozhodnutí je, že pokud jdeme cestou
samostatného odkanalizování obce Třebsko s případným připojením
členských obcí Svazku, víme dnes, kolik nás to bude řádově stát a reálně
vidíme možnost podání žádosti o dotaci na podzim letošního roku 2016.
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Na základě vyjádření okolních obcí budeme nejpozději 10. června 2016 vědět,
jak velkou ČOV pro Třebsko necháme naprojektovat (kolik se bude připojovat
EO). Následně poptáme zpracovatele projektové dokumentace pro kanalizaci +
ČOV Třebsko a zpracovatele žádosti o dotaci. Tyto nabídky budou k dispozici
na obci do termínu příštího zasedání OZ Třebsko, kde bude vybrán zpracovatel
projektové dokumentace a zpracovatel žádosti o dotaci.
ZO bere na vědomí a pověřuje starostu:
odesláním odpovědí na dotazy okolních obcí k nabídce možnosti
napojení na ČOV Třebsko do 24. 5. 2016,
odesláním odpovědi na dopis od předsedy SOAD nejpozději
do 10. 6. 2016,
zajistit do příštího zasedání minimálně tři nabídky na zpracovatele
projektové dokumentace kanalizace + ČOV Třebsko,
zajistit do příštího zasedání minimálně tři nabídky na zpracovatele
žádosti o dotaci.
6. Systémová vyhláška o třídění odpadu
Obec má již zpracovanou Systémovou vyhlášku o třídění odpadu z roku 2015
a není potřeba jí aktualizovat.
ZO bere na vědomí.
7. Vyhláška o odpadech
Po zkušebním provozu systému žetonového svozu odpadu byla zpracována
obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o poplatku za komunální odpad.
Návrh usnesení
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o poplatku za komunální
odpad a pověřuje starostu k ověření její správnosti na MV ČR – JUDr. Kubík.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 48/2016 bylo schváleno
8. Nabídka zaměstnání VPP
Po uvolnění jednoho místa na VPP byla uveřejněna nabídka zaměstnání
dne 6. 5. 2016. Doposud se nikdo o místo nepřihlásil. ZO navrhuje prodloužit
lhůtu a požádat o spolupráci také Úřad práce v Příbrami.
ZO bere na vědomí.
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9. Diskuze – viz níže
10. Rozpočtové opatření č. 3/2016
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 3/2016, které navyšuje
výdaje o 257.280 Kč z důvodu zpracovaného projektu na navýšení kapacity
MŠ a uhrazených neinvestičních nákladů ZŠ Příbram z roku 2009/2010.
Návrh usnesení
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016, které navyšuje výdaje o 257.280
Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 49/2016 bylo schváleno

Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi:
• Zřízení kulturní komise – předsedající navrhl Jaroslavu Šlapanskou, ta
tuto funkci odmítla, funkci přijal Petr Brázda
• Kulturní akce – ukončení školního roku/dětský den 25. 6. 2016
• Vítání občánků – návrh na příspěvek 1.000 Kč pro narozené dítě
s trvalým pobytem ve Třebsku
• Obeznámení ZO s nabídkou nákupu pozemků parc. č. 323/17, 323/18,
332/11 k. ú. Třebsko
• Bude vypracována cenová mapa obce - pro jednoznačné stanovení
prodejních cen, starosta osloví odhadce Ladislava Řehořka
• Povolení uskladnění suti u vodárny za 200 Kč/t
• Přepracování nájemní smlouvy na hrobová místa – oslovena JUDr.
Oktábcová
• Nebyly schváleny žádosti o dotace na Mobilní kompostárnu
a Zkvalitnění nakládání s odpady – obec bude znovu žádat v další
dotační výzvě na podzim 2016
• Termín příštího zasedání 15. 6. 2016 od 18 h
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Předsedající ukončil zasedání v 20.50 h

Zápis byl vyhotoven dne 25. 5. 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) Záměr prodeje nemovitosti parc. č. 652 k. ú. Třebsko
4) Nabídka manželů Stejkozových
5) Žádost Michala Ježka o prodej části pozemku parc. č. 672 k. ú. Třebsko
6) Vyhláška o odpadech
7) Nabídka zaměstnání VPP
8) Rozpočtové opatření č. 3/2016
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