Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:
Hosté:

A. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 18.40 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 14. 9. 2016 do 21. 9. 2016
na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce. Předsedající dále
konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (viz Příloha 1 – Prezenční
listina), tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Ing. Stanislava Kužela a pana
Martina Fialu, 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 Martina Fialu, zapisovatelkou paní Hanu
Zárubovou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 77/2016 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 níže uvedené
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:
„6. Žádost ředitelky MŠ o schválení použití darů“
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 78/2016 bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
„7. Rozpočtové opatření č. 5 “,
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 79/2016 bylo schváleno
Návrh usnesení
ZO schvaluje následující program veřejného zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení
Odměny zastupitelů, náplně kompetencí
Volby do zastupitelstev krajů – zapisovatel, volební komise
SOAD – projednání technicko-ekonomické studie, vyjádření ZO
k pokračování společného projektu
Projednání proplacení faktury od SOAD na změnu trasy přivaděče
Žádost ředitelky MŠ o schválení použití darů
Rozpočtové opatření č. 5
Různé – provoz MŠ, oprava cesty na Kamennou
Diskuze

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 80/2016 bylo schváleno
Stránka 2 (celkem 6) Zápis ze zasedání OZ

B. Přistoupení k programu
1. Kontrola usnesení
Martin Fiala sdělil, že z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
24. 8. 2016 byly splněny všechny body.
Návrh usnesení
ZO schvaluje kontrolu zápisu ze dne 24. 8. 2016 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 81/2016 bylo schváleno
2. Odměny zastupitelů, náplně kompetencí
Předsedající navrhl, aby odměny zastupitelů byly stanoveny ve výši úměrně
odpovídající vykonávané práci pro obec. Pokud nebude vykonávána činnost
vyjma účasti na zasedání, navrhuje snížení na minimální výši či úplně zrušení
odměny zastupitele. Dále požádal každého jednotlivého zastupitele, aby do
příštího zasedání připravil návrh řešení této záležitosti. Proběhla diskuse.
Návrh usnesení
ZO odročuje hlasování o tomto bodu na příští zasedání ZO a pověřuje
každého zastupitele připravením vlastního návrhu kompetencí a odměňování
zastupitelů.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 82/2016 bylo schváleno
3. Volby do zastupitelstev krajů - zapisovatel, volební komise
Dne 7. a 8. 10. 2016 proběhnou volby do zastupitelstev krajů. Byla
jmenována zapisovatelka a tři členky volební komise.
Termín konání je v pátek 14:00 – 22:00, v sobotu 8:00 – 14:00 ve volební
místnosti ve Třebsku 54, tj. budova pohostinství.
ZO bere na vědomí.
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4. SOAD – projednání technicko-ekonomické studie, vyjádření k pokračování
společného projektu
Předseda SOAD předal členským obcím část technicko-ekonomické studie,
kterou si SOAD nechal zpracovat pro zachování původního projektu tak, aby
byl dotovatelný s požadavkem o vyjádření obcí k pokračování společného
projektu.
Předpoklady a vyjádření technicko-ekonomické studie:
- jde o úpravu původního projektu – hledání úspor
- vynechání všech tlakových kanalizací, výměna použitého materiálu
sklolaminátu za PVC, odstranění 10 % rezervy z rozpočtu akce
- nyní je současná cena 101 tis. Kč/EO, ale existuje předpoklad, že
vysoutěžením se dostane na dotovatelnou úroveň (90 tis. Kč/EO)
Předsedající M. Kazda řekl, že obec Třebsko si již udělala revizi svého území
na přelomu května a června 2016, a tak navrhuje, aby si každá
ze zúčastněných obcí udělala revizi své části území a ze svého rozpočtu. Pak
by měla vzniknout dohoda se stanovenými podmínkami pro provozování
společné kanalizace a ČOV. Toto předsedající vidí jako jedinou možnost
pro společné provozování kanalizace a ČOV. Na stanovení pravidel
provozování společného provozování kanalizace a ČOV je nejzazší termín
30. listopadu 2016, aby bylo možné zodpovědně se rozhodnout o setrvání
v SOAD a nadále pokračovat v projektu společného odkanalizování.
V opačném případě trvat na ukončení členství v SOAD k 31. 12. 2016.
Návrh usnesení:
ZO neschvaluje provedení revize společného projektu  nové varianty pouze
gravitační kanalizace obcí Vysoká, Narysov a Třebsko s následným výběrovým
řízením pro zjištění ceny projektu.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1 (Jaroslava Šlapanská)
Usnesení č. 83/2016 bylo schváleno
A to z následujících důvodů:
 Obec Třebsko nepotřebuje revizi, protože si již nechala zpracovat studii,
která prokázala, že projekt na územní obce Třebsko je dotovatelný
při použití URS cen – jsme ochotni ji poskytnout SOAD.
 Revize projektu a následné výběrové řízení na dodavatele stavby je
finančně a časově náročné a úspěch na snížení ceny pro možnost podání
žádosti o dotaci je nejistý.
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 Musíme jednat s péčí řádného hospodáře – nemůžeme utrácet peníze
za nejistou věc, když máme vyjádření o dotovatelnosti svého území.
 Jedná se o jiný rozsah projektu, není již původní záměr odkanalizovat celý
region.
Dále navrhuje:
 Revize projektu jednotlivými obcemi – každá svého vlastního území
a za své prostředky.
5. Projednání proplacení faktury od SOAD na změnu trasy přivaděče
Obci Třebsko byla z SOAD doručena faktura na částku 258.479,60 Kč na
změnu trasy přivaděče z Vysoké u Příbrami do Třebska se stanovenou
povinností úhrady členských obcí na základě usnesení Shromáždění starostů
ze dne 18. 3. 2015.
ZO pověřuje starostu rozporováním této faktury s námitkami, protože ji
považuje za neoprávněnou. Zároveň se domnívá, že faktura zaslaná z obce
Vysoká u Příbramě na SOAD byla taktéž vystavena a přijata neoprávněně.
Faktura bude zaslána zpět na SOAD s průvodním dopisem včetně kopie
uvedeného zápisu ze Shromáždění starostů, kde v citovaném usnesení není
stanovena žádná povinnost obcí o spolufinancování projektu „Změny trasy
kanalizačního přivaděče z Vysoké u Příbramě do Třebska“.
Návrh usnesení
ZO neschvaluje proplacení faktury SOAD z důvodu neoprávněného vystavení
a pověřuje starostu odpovědí předsedovi SOAD .
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 84/2016 bylo schváleno
6. Žádost ředitelky MŠ o schválení použití darů
Ředitelka MŠ požádala obec jako zřizovatele o použití získaného finančního
daru v hodnotě 5.000 Kč na opravu sociálního zařízení.
Návrh usnesení
ZO schvaluje použití finančního daru MŠ Třebsko ve výši 5.000 Kč na opravu
sociálního zařízení.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 85/2016 bylo schváleno
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7. Rozpočtové opatření č. 5/2016
Účetní Ing. Hana Zárubová seznámila zastupitelstvo obce s „Rozpočtovým
opatřením č. 5/2016“, které bylo schváleno starostou obce v rámci jeho
kompetencí (navýšení příjmů o 133,27 tis. Kč a výdajů o 16,5 tis. Kč).
ZO vzalo „Rozpočtové opatření č. 5/2016“ na vědomí.
8. Různé
 Prázdninový provoz v MŠ – navrhnut 14 denní provoz o prázdninách –
bude vypsán dotazník na zájem rodičů
 Oprava cesty na Kamennou – oslovit SÚS Rožmitál (p. Šefrna, p. Kosta)
 Proběhne výřez náletů v nepřehledných úsecích
 Umístění malované mapy na návsi
9. Diskuze
Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi:
 Pravděpodobný termín příštího zasedání dne 19. 10. 2016 od 18 h
 Přezkum hospodaření obce Krajským úřadem dne 22. 9. 2016
 Volby do zastupitelstev krajů 7. – 8. 10. 2016
Předsedající ukončil zasedání v 20.45 h
Zápis byl vyhotoven dne 26. 9. 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) Technicko-ekonomická studie projektu SOAD
4) Kopie žádosti ředitelky MŠ o použití darů
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