Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 21. 12. 2016 od 18.00 hodin

Přítomni:

Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda

Omluveni: Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská
Hosté:

A. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 18,25 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. 12. 2016 do 21. 12.
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 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 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 110/2016 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:
„6. Uzavření smlouvy na vedení účetnictví“
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 111/2016 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
„7. Ukončení smlouvy s firmou Asseco Solutions, a.s. – účetní program“
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 112/2016 bylo schváleno
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Návrh usnesení
ZO schvaluje následující program veřejného zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení
Schválení rozpočtu na rok 2017
Jmenování inventarizační a likvidační komise
Aktuální informace z SOAD (ukončení společného projektu odkanalizování
obcí)
Projednání vstupu obce do Destinační společnosti BRDY
Uzavření smlouvy na vedení účetnictví
Ukončení smlouvy s firmou Asseco Solutions, a.s. – účetní program
Různé

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 113/2016 bylo schváleno

B. Přistoupení k programu
1. Kontrola usnesení
Martin Fiala, předseda kontrolního výboru sdělil, že veškerá usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 23. 11. 2016 jsou splněna,
nebo průběžně plněna. Kontrola bez výhrad.
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2. Schválení rozpočtu na rok 2017
Předsedající sdělil, že k vyvěšenému návrhu rozpočtu na rok 2017
nebyly vzneseny žádné připomínky z řad občanů. Rozpočet byl vyvěšen
v době od 2. 12. 2016 do 21. 12. 2016 tj. zákonem stanovenou dobu nejméně
15 dní.

Návrh usnesení
ZO schvaluje rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný.
Příjmy ve výši 2 624 000,-Kč a výdaje ve výši 2 624 000,-Kč
Financování položka 8124 ‐120 000,‐Kč a položka 8115 120 000,‐Kč.
Závazným ukazatelem u daňových příjmů a přijatých transferů jsou položky,
nedaňových a kapitálových příjmů jsou paragrafy. Závazným ukazatelem u
výdajů jsou paragrafy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 114/2016 bylo schváleno

3. Jmenování inventarizační a likvidační komise
ZO projednalo složení inventarizační a likvidační komise
Návrh usnesení
Předsedající jmenuje inventarizační a likvidační komisi ve složení:
Předseda: Petr Jurica
Členové:
Petr Brázda
Lenka Tomanová
Martin Fiala
Inventura k 31. 12. 2016 bude provedena ve dnech 19. 1 a 20. 1 2017
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 115/2016 bylo schváleno
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4. Aktuální informace z SOAD
Předsedající informoval ZO o průběhu jednání na shromáždění starostů
SOAD z 30. 11. 2016:
-předseda svazku zrekapituloval vývoj projektu společného odkanalizování
obcí v rámci SOAD
-dále předseda svazku informoval o finanční hodnotě Akce k 30. 11. 2016
4 447 222,20 Kč
-ostatní majetek související s Akcí k 30. 11. 2016 – pozemky – 65 000 Kč
-jednomyslně bylo odsouhlaseno ukončení investiční akce „Svazek obcí
Antonín Dvořák – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV TŘEBSKO, VYSOKÁ U
PŘÍBRAMĚ, MODŘOVICE A NARYSOV“
-jednomyslně bylo odsouhlaseno vyřazení Akce z účetní evidence
nedokončených investic, 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v
celé hodnotě
-jednomyslně bylo odsouhlaseno, že pozemky v hodnotě 65.000,-Kč
zůstanou majetkem svazku a Třebsku v souvislosti s odchodem ze svazku
bude výše podílu na pozemcích vyjádřena finančně dle platných stanov
SOAD
-nejednomyslně bylo odsouhlaseno finanční vypořádání s členskou obcí
Vysoká u Příbramě na změnu trasy hlavního přivaděče z Vysoké u Příbramě
do ČOV Třebsko, realizovanou v roce 2014
Modřovice, 46 563 Kč
Třebsko, 142 793 Kč
Narysov, 153 348 Kč
Pro: Vysoká u Příbramě, Narysov, Modřovice
Proti: Třebsko
-jednomyslně bylo odsouhlaseno vydání aktuální projektové dokumentace
včetně kanalizačních přípojek (papírově i elektronicky – dwg, xls, doc)
členským obcím
-jednomyslně bylo odsouhlaseno zrušení registrace plátce DPH subjektu
„Svazek obcí ANTONÍN DVOŘÁK“, IČ 75104369, DIČ CZ75104369
ke dni 30. 11. 2016
-jednomyslně bylo odsouhlaseno na rok 2017 rozpočtové provizorium –
svazek bude plnit rozpočet dle rozpočtového provizoria ve výši 1/5
skutečných výdajů roku 2016 do řádného schválení rozpočtu na rok 2017
-předseda svazku informoval, že má vše potřebné pro změnu sídla svazku,
žádost o změnu stanov bude odeslána nejpozději do 9. 12. 2016, dále
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informoval, že po novém roce proběhne další změna stanov v souvislosti
s výstupem Třebska
-předseda svazku informoval, že původním rozhodnutím o nevydání
dokumentace obci Třebsko, na základě vyjádření KÚSK, SOAD nepochybil
-předseda svazku informoval, že proces ukončení členství obce Třebsko běží
a členství obce Třebsko zanikne dne 31. 12. 2016, majetkové vypořádání lze
předpokládat v 07/2017
-poslední jednání shromáždění starostů v roce 2016 je plánováno na
28. 12. 2016 ve Třebsku
ZO vzalo na vědomí
5. Projednání vstupu obce do Destinační společnosti BRDY
Předsedající informoval ZO, že se zúčastnil společné schůzky kde starostům
obcí v okolí Brd, byla představena nově založená Destinační společnost
BRDY, která bude mít na starosti rozvoj turistiky v nové Chráněné krajinné
oblasti Brdy. Starostům zde byly zároveň poskytnuty informační materiály
včetně stanov.
Po detailním prostudování poskytnutých materiálů dospělo ZO k níže
uvedenému usnesení.
Návrh usnesení
ZO neschvaluje vstup obce Třebsko do Destinační společnosti Brdy, z.s.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 116/2016 bylo schváleno
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6. Uzavření smlouvy na vedení účetnictví
Předsedající informoval ZO, že stávající účetní Ing. Hana Zárubová na vlastní
žádost ukončila činnost účetní pro obec Třebsko s tím, že účetně dokončí
období 11/2016. Starosta obce Ing. Zárubovou požádal, aby dokončila i
účetní období 12/2016 včetně účetní uzávěrky roku 2016, neboť pro obec
účetnictví od začátku roku 2016 zpracovávala. 14. 12. 2016 Ing. Zárubová
panu starostovi oznámila, že tuto práci nevykoná.
Návrh usnesení
ZO pověřuje starostu obce výběrem nové účetní, která pro obec zpracuje
účetnictví za období 12/2016 včetně účetního uzavření roku 2016 a dále bude
pro obec zpracovávat účetnictví obce v následujícím období, počínaje 1. 1.
2017.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 117/2016 bylo schváleno

7. Ukončení smlouvy s firmou Asseco Solutions, a.s. – účetní program
Předsedající informoval ZO o situaci ohledně stávajícího účetního programu
obce. V současné době obec pro zpracování účetnictví používá účetní program
HELIOS FENIX a to na základě smlouvy o užití, implementaci a provozní
podpoře tohoto informačního systému HELIOS FENIX s firmou Asseco Solutions,
a.s. s roční výpovědní lhůtou. Předsedající navrhl podat firmě Asseco Solutions,
a.s. do konce roku 2016 výpověď uzavřené smlouvy. V roce 2017 bude dále
tento program pro zpracování účetnictví využíván a v průběhu roku 2017 se
obec rozhodne, jaký účetní program bude používat od roku 2018.

Návrh usnesení
ZO schvaluje podání výpovědi smlouvy o užití, implementaci a provozní
podpoře informačního systému HELIOS FENIX s firmou Asseco Solutions, a.s.
a pověřuje starostu podáním výpovědi do konce roku 2016.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 118/2016 bylo schváleno
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8. Různé


paní Jaroslava Šlapanská, členka obecního zastupitelstva Obce Třebsko
(zvolena 11. 10. 2014), písemně 15. 12. 2016 doručila na obecní úřad k rukám
starosty obce oznámení o složení své funkce člena obecního zastupitelstva obce
Třebsko k 1. 1. 2017 bez udání důvodu
Obci Třebsko byla doručena faktura na částku 142 793,-Kč vystavena Svazkem
Obcí Antonín Dvořák – finanční podíl Obce Třebsko Obci Vysoká u Příbramě za
projekt „Změna trasy hlavního přivaděče z Vysoké u Příbramě do ČOV Třebsko“,
realizováno v roce 2014. Obec Třebsko si nechala prověřit oprávněnost
vystavení této sporné faktury od SOAD u advokátní kanceláře Marek Dvořák

Předsedající ukončil zasedání v 20,15 h

Zápis byl vyhotoven dne 28. 12.2016
Zapisovatel: Martin Fiala

Starosta: …………………….

Ověřovatelé:

…………………….
…………………….

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích
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