Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 15. 6. 2016 od 18.00 hodin

Přítomni:

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

Omluveni: Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda
Hosté:

Vlasta Petýrková, Zdeněk Strnad

A. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 18.10 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 8. 6. 2016 do 15. 6. 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 Martina Fialu 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
Martina Fialu a pana Petra Juricu, zapisovatelkou paní Hanu Zárubovou.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 50/2016 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:
„15. Rozpočtové opatření č. 4/2016“
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 51/2016 bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
„16. Informace ze SOAD“
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 52/2016 bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje následující program veřejného zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení
Schválení dotace ze SFŽP
Nabídka zaměstnání – VPP
Výběr zpracovatele projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV Třebsko
Výběr zpracovatele žádosti o dotaci na kanalizaci a ČOV Třebsko
Vyjádření k umístění stavby RD na parc. č. 332/10 k. ú. Třebsko
Vyjádření k přístavbě RD čp 72 ve Třebsku
Příspěvek narozeným občánkům obce
Aktualizace zřizovací listiny MŠ Třebsko – inventarizace svěřeného
majetku
10. SOAD – Návrh na změnu PD – změna gravitačních tras na tlakové
v celém rozsahu stávajícího projektu
11. SOAD – Informace o stavu společného projektu odkanalizování
12. SOAD – návrh zániku členství obce Třebsko ve Svazku k 30. 6. 2016
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13. SOAD – Návrh na poskytnutí elektronické dokumentace aktuálního
projektu včetně kanalizačních přípojek v katastru obce Třebsko (papírově
i elektronicky) obci Třebsko jako řádnému členu Svazku
14. Vyjádření ke změně stanov SOVAK
15.Rozpočtové opatření č. 4/2016
16. Informace ze SOAD
17. Diskuze
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 53/2016 bylo schváleno

B. Přistoupení k programu
1. Kontrola usnesení
Martin Fiala sdělil, že je stále v řešení zábor pozemku M. Vrátným. Stále ještě
není zpracovaný geometrický plán. Bude řešeno na dalším ZO.
Návrh usnesení
ZO schvaluje kontrolu zápisu ze dne 18. 5. 2016 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 54/2016 bylo schváleno
2. Schválení dotace ze SFŽP
Návrh usnesení
ZO schvaluje poskytnutí dotace od Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci programu OPŽP na „Stavební úpravy objektu Třebsko čp 4“ (navýšení
finančních prostředků cca 80 tis. Kč) a pověřuje starostu k podpisu dodatku
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 55/2016 bylo schváleno
3. Nabídka zaměstnání – VPP
Nabídka zaměstnání byla vyvěšena na úřední i elektronické desce OÚ
Třebsko a zároveň byl požádán Úřad práce v Příbrami o umístění této
nabídky na jejich vývěskách. Nikdo se zatím o nabízené místo neucházel.
Do obsazení místa se prodlužuje termín vyvěšení nabídky zaměstnání VPP.
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4. Výběr zpracovatele projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV Třebsko
Starosta obce oslovil tři zpracovatele projektových dokumentací o zaslání
jejich cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na kanalizaci
a ČOV Třebsko s tímto technickým zadáním: „Gravitační splašková kanalizace
v celém rozsahu zástavby obce Třebsko s čistírnou odpadních vod
pro max. 500 EO s možností rozšíření o II. linku“.
Nabídku zaslaly společnosti:
 APART s.r.o., Ing. Alexander Raška, Březnice
 Ing. Václav Ureš, Příbram
 PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., Ing. Petr Plichta, Ústí nad Labem
U jednotlivých nabídek byla hodnocena cena bez DPH za celkové zpracování:
 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
 Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 Zpracování soupisu prací a dodávek (SPD)

APART
Ing. Ureš
PROVOD

DÚR
50 500
46 500
45 000

DSP
170 500
167 500
85 000

SPD
Celkem
45 000 266 000
48 000 262 000
30 000 160 000

Pořadí
3.
2.
1.

Návrh usnesení
ZO souhlasí s výběrem společnosti PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
jako zpracovatele projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV Třebsko
z důvodu nejnižší cenové nabídky. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy
se zpracovatelem PROVOD.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 56/2016 bylo schváleno
5. Výběr zpracovatele žádosti o dotaci na kanalizaci a ČOV Třebsko
Byly osloveny tři společnosti o zaslání nabídky na zpracování žádosti o dotaci
na kanalizaci a ČOV Třebsko.
Nabídku zaslaly společnosti:
 ACCON managers & partners, s.r.o., Praha
 KONCEDO s.r.o., Hradec Králové
 PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., Ing. Petr Plichta, Ústí nad Labem
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U jednotlivých nabídek byla hodnocena cena bez DPH za celkové zpracování:
 Zpracování žádosti o dotaci (ZŽD)
 Manažerské řízení projektu (MŘP)
 Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)
 požadovaná odměna ve výši 2 % z přiznané dotace (%)

ACCON
KONCEDO
PROVOD

ZŽD
30 000
30 000
50 000

MŘP
115 000
120 000
95 000

ZVA
20 000
20 000
50 000

%
Celkem
278 115 443 115
0 170 000
0 195 000

Pořadí
3.
1.
2.

Návrh usnesení
ZO souhlasí s výběrem společnosti KONCEDO, s.r.o. jako zpracovatele žádosti
o dotaci na kanalizaci a ČOV Třebsko z důvodu nejnižší cenové nabídky. ZO
pověřuje starostu podpisem smlouvy se zpracovatelem KONCEDO.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 57/2016 bylo schváleno
6. Vyjádření k umístění stavby RD na parc. č. 332/10
Návrh usnesení
ZO schvaluje umístění stavby RD a stavbu na parc. č. 332/10 v k. ú. Třebsko.
Starosta pověřen odpovědí na tuto žádost.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 58/2016 bylo schváleno
7. Vyjádření k přístavbě RD čp 72
Návrh usnesení
ZO schvaluje přístavbu RD čp 72 ve Třebsku. Starosta pověřen odpovědí
na tuto žádost.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 59/2016 bylo schváleno
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8. Příspěvek narozeným občánkům obce
Návrh usnesení
ZO schválilo příspěvek 1.000 Kč pro každé narozené dítě s trvalým pobytem
ve Třebsku od 1. 1. 2016 s květinou pro maminku 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 60/2016 bylo schváleno
9. Aktualizace zřizovací listiny MŠ Třebsko – inventarizace svěřeného majetku
Ředitelka MŠ požádala obec o posun termínu inventarizace na srpen 2016.
ZO bere na vědomí.
10. SOAD – Návrh na změnu PD – změna gravitačních tras na trasy tlakové
v celém rozsahu stávajícího projektu
Obec Třebsko byla požádána SOAD o vyjádření ke změně PD.
Návrh usnesení
ZO neschvaluje změnu PD na změnu gravitačních tras na trasy tlakové
v celém rozsahu stávajícího projektu a pověřuje starostu obce, aby jednal
na Shromáždění starostů dne 28. 6. 2016 o tomto bodu v souladu s tímto
usnesením.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 61/2016 bylo schváleno
11.

SOAD – Informace o stavu společného odkanalizování
Obec Třebsko nemá zájem řešit odkanalizování obce v rámci Svazku, a to
zejména z těchto důvodů:
 projekt je dle zpracovatele nedotovatelný
 nabízená náhradní varianta je pro nás technicky nepřijatelná
 Svazek nepředložil jinou konkrétní alternativu, která by byla
technicky akceptovatelná a dotovatelná
Návrh investice na vyřazení, tzv. „zmařená investice“ – ZO navrhuje
uvažovat o vyřazení pouze „nerealizovatelné varianty“, využitelné části
projektu nechat v investicích, nutná detailní analýza. Pro zodpovědné
rozhodnutí je nutno znát detailní náplň této položky – bude vyžádán
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soupis pro účet nedokončené investice (účet 042). Dále budeme
prověřovat, zda z důvodu zmařené investice není povinnost vrácení
uplatněného odpočtu DPH.
Návrh usnesení
ZO pověřuje starostu obce, aby jednal na Shromáždění starostů SOAD
o tomto bodu v souladu s tímto usnesením, tj. nesouhlasil s prohlášením
společného projektu SOAD za zmařenou investici. Pověřuje starostu
k vyžádání detailnějších pokladů k rozhodnutí k účtu 042 a vyjádření
daňového poradce či správce daně k potenciálnímu riziku vrácení odpočtu
DPH.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 62/2016 bylo schváleno
12.

SOAD – návrh zániku členství obce Třebsko ve Svazku k 30. 6. 2016
Obec Třebsko:
 Souhlasí s předčasným ukončením členství obce Třebsko ve Svazku
obcí Antonín Dvořák k termínu 30. 6. 2016.
 Souhlasí s vypracováním mimořádné účetní závěrky (nicméně
otevřenými body jsou reklamace AZAP, rozklíčování závazků, účet
nedokončených investic, potenciální riziko vrácení odpočtu DPH).
 Nesouhlasí s návrhem závazku obce Třebsko uhradit SOAD budoucí
finanční požadavky v navrhovaném znění, neboť:
 dosud nebyl ukončen původní projekt, proč se zavazovat
k dalším návrhům,
 není vyčíslen celkový závazek ani jeho maximální výše
 není stanoven konečný termín, do kdy by tento závazek mohl
vznikat.
Protinávrh Obce Třebsko:
 Obec Třebsko se bude podílet do 31. 12. 2016 na plnění schváleného
finančního rozpočtu SOAD pro rok 2016 v souladu se stanovami SOAD
a všemi ostatními závazky jednomyslně schválenými všemi členy
Svazku nad rámec tohoto rozpočtu.
 Souhlasí se závazkem Svazku poskytnout obci Třebsko vypořádací
podíl a navrhuje vypořádat ho ve všech majetkových složkách,
v kterých je Svazek má v držbě.
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Návrh usnesení
ZO pověřuje starostu obce, aby hlasoval na Shromáždění starostů SOAD
ve prospěch obce Třebsko tak, že bude souhlasit s předčasným ukončením
členství obce Třebsko k 30. 6. 2016 a jednal v souladu s rozhodnutími ZO
uvedenými výše. ZO dále navrhuje uhrazení poplatku obcí Třebsko za audit
mimořádné účetní závěrky pro účely předčasného ukončení členství
a pověřuje starostu obce k dořešení otevřených bodů k mimořádné účetní
závěrce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 63/2016 bylo schváleno
13. SOAD – Návrh na poskytnutí elektronické dokumentace aktuálního
projektu včetně kanalizačních přípojek v katastru obce Třebsko (papírově
i elektronicky) obci Třebsko jako řádnému členu Svazku
Návrh usnesení
ZO schvaluje poskytnutí elektronické dokumentace aktuálního projektu
včetně kanalizačních přípojek v katastru obce Třebsko (papírově
i elektronicky) obci Třebsko jako řádnému členu Svazku.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 64/2016 bylo schváleno
14. Vyjádření ke změně stanov SOVAK
Návrh usnesení
ZO souhlasí s protinávrhem Města Příbrami k návrhu stanov SOVAK, tj.
změna počtu členů správní rady – zvýšení ze 4 na 5 členů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 65/2016 bylo schváleno
15. Rozpočtové opatření č. 4/2016
Účetní Ing. Hana Zárubová seznámila zastupitelstvo obce s „Rozpočtovým
opatřením č. 4/2016“, které bylo schváleno starostou obce v rámci jeho
kompetencí (navýšení příjmů o 5 tis. Kč a navýšení výdajů o 35 tis. Kč).
ZO vzalo „Rozpočtové opatření č. 4/2016“ na vědomí.
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16. Informace ze SOAD
Předsedající předal slovo předsedovi SOAD panu Zdeňku Strnadovi. Pan
Strnad informoval zastupitele o aktuálním dění ve SOAD.
Obce Vysoká u Příbramě a Narysov mají k dispozici studie o možnostech
odkanalizování. Součástí zmíněných studií je i upozornění na rozpor mezi
projektovou dokumentací a rozpočtem v použitém potrubí na gravitační
kanalizaci (na celé akci rozdíl cca 8 mil. Kč). Byla zjištěna nesrovnalost
při porovnání rozpočtových ukazatelů (nákladovost ČOV, nákladovost
kanalizace dle EO, nákladovost kanalizace dle metrů) s limity pro získání
dotačních prostředků – zde byla porovnávána cena s DPH s cenou bez DPH.
Porovnávání těchto ukazatelů probíhá u cen bez DPH.
Předseda SOAD navrhuje nechat důkladně prověřit (přepočítat) celý rozsah
stávajícího projektu – výsledkem by „možná“ bylo zjištění, že projekt by byl
dotovatelný (splňoval by finanční kritéria podmínek pro podání žádosti), ale
stálo by to peníze a čas a výsledek není jistý.
Předseda Svazku oslovil Obec Třebsko, zda by souhlasila s revizí projektu
a prověřením jeho celého rozsahu i za cenu, že výsledek je nejistý a obnášelo
by to určitý čas a finanční náklady.
Na základě nalezených chyb v projektu bude toto SOAD reklamovat
u příslušných zpracovatelů ( IROP, A.Z.A.P.).
Dále předseda Svazku navrhl obci Třebsko etapizovat projekt, tj. v první fázi
realizovat pouze gravitační stoky.
ZO bere na vědomí informace ze SOAD.
ZO nesouhlasí s podílením se na revizi a následnou etapizací projektu, neboť
nebyla poskytnuta konkrétní písemná nabídka, která by obsahovala závazné
ukazatele, na základě kterých by se mohlo ZO zodpovědně rozhodnout.
Obec Třebsko byla požádána o návrh odměn pro zástupce a pracovníky SOAD
a odměnu pro odstupujícího místopředsedu.
ZO navrhuje SOAD odměnu 10.000 Kč pouze pro předsedu Svazku
za 1. pololetí roku 2016, pro ostatní zástupce Svazku bez odměn
a pro pracovníky (účetnictví, správce webu) dle platných dohod, tj. bez
mimořádných odměn. ZO neschvaluje odměnu pro A. Pospíšila.
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17.

Diskuze









Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi:
Ministerstvo vnitra přezkoumalo bez námitek OZV č. 2/2016
o poplatku za komunální odpad – termín výběru poplatků za žetony
od července do konce října 2016
Neschválena dotace z Krajského úřadu Fondu Rozvoje Měst a Obcí
na „Rekonstrukci oplocení areálu hřbitova“ pro nedostačující objem
peněžních prostředků
Neschválena dotace z Evropských fondů – IROP na „Navýšení kapacity
MŠ“ – z důvodů neaktuálních cen a formátu pro hodnocení žádosti
Kulturní akce – vítání prázdnin přesunuta na 2. 7. 2016
Termín příštího zasedání 20. 7. 2016 od 18 h

Předsedající ukončil zasedání v 21.50 h

Zápis byl vyhotoven dne 20. 6. 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) Žádost o umístění stavby RD na parc. č. 332/10 k. ú. Třebsko
4) Žádost o přístavbu RD čp 72 ve Třebsku
5) Nabídka zaměstnání VPP
6) Rozpočtové opatření č. 4/2016
7) Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o poplatku za komunální odpad
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