Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 25. 1. 2017 od 18.00 hodin

Přítomni:

Martin Kazda, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda

Omluveni: Ing. Stanislav Kužel, Pavel Šedivý
Hosté:

A. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 18,30 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 18. 1. 2017 do 25. 1. 2017
na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce. Předsedající dále
konstatoval, že přítomni čtyři členové zastupitelstva (viz Příloha 1 – Prezenční
listina), tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Petra Juricu a pana Petra
Brázdu, zapisovatelem pana Martina Fialu. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko (dále jen „ZO“) určuje ověřovateli zápisu pana
Petra Juricu a pana Petra Brázdu, zapisovatelem pana Martina Fialu.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2017 bylo schváleno
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Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným zastupitelům. Předsedající dal hlasovat o doplnění
programu takto:
Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
č. 8 Rozpočtové opatření č. 8/2016

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2017 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
č. 9 Žádost paní ředitelky MŠ o schválení použití finančního daru

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2017 bylo schváleno
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ZO schvaluje následující program veřejného zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola usnesení
Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva obce
Změna složení kontrolního a finančního výboru
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1088, ostatní plocha, k. ú. Třebsko
Záměr prodeje pozemků parc. č. 537 a 1089, ostatní plocha, k. ú. Třebsko
Informace z SOAD (proplacení faktury za změnu kanalizačního přivaděče
z obce Vysoká u Příbramě do ČOV Třebsko)
7. Schválení rozpočtu MŠ Třebsko na rok 2017 – náklady z provozní dotace
OU Třebsko
8. Rozpočtové opatření č. 8/2016
9. Žádost paní ředitelky MŠ o schválení použití finančního daru
10. Různé

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2017 bylo schváleno

B. Přistoupení k programu
1. Kontrola usnesení
Martin Fiala, předseda kontrolního výboru sdělil, že veškerá usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 21. 12. 2016 jsou splněna,
nebo průběžně plněna. Kontrola bez výhrad.

2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva obce
Předseda kontrolního výboru seznámil obecní zastupitelstvo se Zprávou
kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva obce za období
1. 11. 2016 – 31. 12. 2016.
ZO bere na vědomí.
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3. Změna složení kontrolního a finančního výboru
Předsedající seznámil ZO se stávajícím složením
finančního výboru:
Předseda:
Petr Jurica
Členové:
Petr Brázda
Lenka Tomanová
kontrolního výboru:
Předseda:
Martin Fiala
Členové:
Jaroslava Šlapanská
Stanislav Kužel
Oba výbory byly zřízeny ZO Třebsko 29. 10. 2014 na ustavujícím zasedání.
Oba výbory jsou tříčlenné.
V souvislosti se složením funkce člena obecního zastupitelstva pí. Šlapenské
(na vlastní žádost) je potřeba obnovit složení kontrolního výboru – nahradit
pí. Šlapanskou. Zároveň na žádost předsedy finančního výboru se provede i
změna ve složení finančního výboru.

Po vzájemné diskusi přesedající navrhuje nové složení kontrolního a
finančního výboru
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko volí předsedu kontrolního výboru: Petr Jurica
Zastupitelstvo obce Třebsko volí členy kontrolního výboru:
Stanislav Kužel
Petr Brázda

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2017 bylo schváleno
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko volí předsedu finančního výboru: Martin Fiala
Zastupitelstvo obce Třebsko volí členy finančního výboru:
Petr Jurica
Lenka Tomanová

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2017 bylo schváleno

V souvislosti se změnou složení finančního výboru ZO projednalo od
1. 2. 2017 nového správce rozpočtu. Navržen byl pan Martin Fiala a v případě
jeho nepřítomnosti pan Petr Jurica.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko jmenuje do funkce správce rozpočtu od 1. 2. 2017
pana Martina Fialu, v případě jeho nepřítomnosti pana Patra Juricu

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2017 bylo schváleno
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4. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1088, ostatní plocha, k. ú. Třebsko
Paní Zdena Čilová zaslal obci žádost o odkup obecního pozemku parc. č.
1088, ostatní plocha, k. ú. Třebsko o výměře 51 m2
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1088, ostatní plocha, o výměře
51 m2 v obci Třebsko, k. ú. Třebsko a pověřuje starostu obce provedením
potřebných administrativních úkonů v souvislosti se schválením prodeje.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2017 bylo schváleno

5. Záměr prodeje pozemků parc. č. 537 a 1089, ostatní plocha, k. ú. Třebsko
Pan Martin Šefrna zaslal obci žádost o odkup obecních pozemků parc. č. 537
a 1089, ostatní plocha, k. ú. Třebsko, parc. č. 537 o výměře 198 m2 a parc. č.
1089 o výměře 102 m2
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 537, ostatní plocha, o výměře
198 m2 v obci Třebsko, k. ú. Třebsko a parc. č. 1089, ostatní plocha, o výměře
102 m2 v obci Třebsko, k. ú. Třebsko. ZO pověřuje starostu obce provedením
potřebných administrativních úkonů v souvislosti se schválením prodeje.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2017 bylo schváleno
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6. Informace z SOAD (proplacení faktury za změnu kanalizačního přivaděče
z obce Vysoká u Příbramě do ČOV Třebsko)
Předsedající informoval ZO o návštěvě předsedy SOAD pana Strnada a
místopředsedy SOAD pí. Petýrkové na obecním úřadu ve Třebsku dne
11. 1. 2017. Předseda svazku informoval starostu obce, že obdržel vyjádření
obce Třebsko, které bylo zasláno na SOAD prostřednictvím JUDr. Marka
Dvořáka. Předseda SOAD informoval naši obec, že by rád vyřešil spornou
fakturu vzájemnou domluvou dříve než by toto nechal řešit cestou advokátů
s odvoláním na ušetřené finanční prostředky za advokáty jak ze strany SOAD
tak ze strany obce Třebsko. Předseda SOAD zmínil, že je připraven řešit
spornou fakturu i nějakým ústupkem ze strany SOAD a že nyní je na obci
Třebsko zda je ochotna za nějakých podmínek spornou fakturu uhradit.
Naopak starosta obce Třebsko informoval předsedu SOAD, že dle jeho
názoru je faktura vystavena neoprávněně a upozornil, že obec se musí dle
zákona o obcích chovat jako řádný hospodář. Závěr jednání byl následující:
starosta obce Třebsko bude o průběhu návštěvy předsedy SOAD informovat
ZO Třebsko na příštím zastupitelstvu obce a opětovně již po několikáté nechá
ZO Třebsko hlasovat zda spornou fakturu zaplatit či nezaplatit, případně ZO
stanoví podmínky za jakých je obec Třebsko ochotna spornou fakturu
uhradit.
Po seznámení s obsahem návštěvy předsedy SOAD ve Třebsku dal
předsedající ZO prostor k diskusi ohledně sporné faktury.
V diskusi se opětovně poukázalo na důvody proč spornou fakturu neuhradit:
-od začátku záměru změny trasy přivaděče z Vysoké u Příbramě do ČOV
Třebsko bylo tvrzeno, že spojené náklady si uhradí obec Vysoká u
Příbramě viz zápis ze shromáždění starostů SOAD ze dne 18. 3.2014
„…Předseda svazku informoval o přípravě změny trasy hlavního přivaděče
z Vysoké do ČOV. Změna trasy byla vysoutěžena obcí Vysoká u Příbramě a
hradí jí zadavatel, tedy obec Vysoká u Příbramě. …“
-na shromáždění starostů SOAD 18. 3. 2015 bylo řečeno, že „…Uznatelné
náklady na změnu Vysoká-Třebsko, budou po schválení dotace v
procentuálním nákladu odvedeny zpět do Vysoké, která změnu
financovala z vlastních prostředků…“ Nebylo řečeno, že na nákladech se
budou podílet členské obce SOAD z vlastních prostředků, ale pouze se
uhradí uznatelné náklady z dotace po schválení dotace, to znamená, že
obce nebudou nic hradit z vlastních rozpočtů, jen by si obec Vysoká u
Příbramě nárokovala část poskytnuté dotace, která odpovídá uznatelným
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nákladům spojeným s nákladem na změnu trasy přivaděče z Vysoké u
Příbramě do ČOV Třebsko
-obec Třebsko na žádném ze shromáždění starostů SOAD neodsouhlasila
úhradu těchto nákladů z vlastních prostředků obce Třebsko
-předsedou SOAD nebyl Třebsku předložen žádný právní posudek
oprávněnosti vystavení této sporné faktury
-ZO Třebsko je povinno spravovat svěřený obecní majetek s péčí řádného
hospodáře. Péče řádného hospodáře v tuto chvíli znamená, že nelze hradit
fakturu, která postrádá právní titul
Z uvedených důvodů považuje ZO Třebsko spornou fakturu za neoprávněně
vystavenou. V tomto názoru nás utvrdilo i vyjádření JUDr. Marka Dvořáka, které
mimo jiné říká „… Jak je z obsahu dopisu patrné, můj klient tedy Svazku žádnou
částku neuhradí. Jménem klienta se nebráním k dalšímu jednání, avšak předem
avizuji, že jakýkoli jiný kompromisní návrh není možný. Můj klient je
veřejnoprávní korporací, kdy jeho představitelé jej musí spravovat s péčí
řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře v tuto chvíli znamená, že nelze
hradit jakoukoli částku, která postrádá právní titul, a která je právně poměrně
jasná. …“

Návrh usnesení
ZO nesouhlasí s proplacením sporné faktury SOAD za vynaložené náklady v
souvislosti s přípravou nové trasy kanalizačního přivaděče z obce Vysoká u
Příbramě do ČOV Třebsko. ZO nesouhlasí s jakýmkoliv jiným kompromisním
návrhem. Pokud SOAD jednoznačně neprokáže oprávněnost proplacení
faktury, tak se Obec Třebsko touto záležitostí nebude již nikterak zaobírat.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 10/2017 bylo schváleno
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7. Schválení rozpočtu MŠ Třebsko na rok 2017 – náklady z provozní dotace OU
Třebsko
Předsedající seznámil ZO s předloženým rozpočtem MŠ Třebsko na rok 2017,
jedná se využití finančního příspěvku obce Třebsko na provoz MŠ Třebsko
v roce 2017. Celkový finanční objem je 170.000,- Kč.

Návrh usnesení
ZO schvaluje předložený rozpočet MŠ Třebsko na rok 2017 – náklady
z provozní dotace OU Třebsko v celkové výši 170.000,-Kč

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2017 bylo schváleno

8. Rozpočtové opatření č. 8/2016
Pan Petr Jurica podrobně seznámil zastupitelstvo obce s návrhem
„Rozpočtového opatření č. 8/2016“.

Návrh usnesení
ZO schvaluje „Rozpočtové opatření 8/2016“

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2017 bylo schváleno
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9. Žádost paní ředitelky MŠ o schválení použití finančního daru
Paní ředitelka MŠ požádala obec jako zřizovatele o odsouhlasení použití
získaného finančního daru v hodnotě 25.000 Kč na zakoupení vzdělávacích
pomůcek a herních prvků.
Návrh usnesení
ZO schvaluje použití finančního daru MŠ Třebsko ve výši 25.000 Kč na
zakoupení vzdělávacích pomůcek a herních prvků a pověřuje starostu obce,
aby informoval o rozhodnutí ZO paní ředitelku MŠ včetně požadavku, aby
paní ředitelka písemně informovala dárce o způsobu použití finančního daru.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 13/2017 bylo schváleno

10.

Různé
Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi:



Pravděpodobný termín příštího zasedání dne 22. 2. 2017 od 18 h
Obec má novou externí účetní, která dokončila účetně rok 2016 a následně
zpracovává účetnictví pro rok 2017
 Termín masopustu 25. 2. 2017
 Posun věku, kdy chodit přát jubilantům. Chodit přát od 60let, následně pak
65, 70, 75, 80, 85 a následně pak každý další rok
Připravit kabel pro napájení zařízení na měření rychlosti v obci
Zrušení poplatků ze psů
Finanční příspěvek na masopust na zapůjčení masek 1.000,-Kč
Brigáda na úklid na obci – termín bude upřesněn
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Předsedající ukončil zasedání v 20,40 h

Zápis byl vyhotoven dne 1. února 2017
Zapisovatel: Fiala Martin

Starosta: …………………….

Ověřovatelé:

…………………….
…………………….

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích
3) Rozpočet MŠ Třebsko na 2017 – náklady z provozní dotace OU Třebsko
4) Rozpočtové opatření 8/2016
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