Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 27. 9. 2017 od 19.00 hodin

Přítomni:

Martin Kazda, Martin Fiala, Petr Jurica, Pavel Šedivý

Omluveni: Petr Brázda, Ing. Stanislav Kužel
Hosté:

A. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 19,00 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 20. 9. 2017 do 27. 9. 2017
na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce. Předsedající dále
konstatoval, že jsou přítomni 4 členové 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, zapisovatelem slečnu Kristýnu Maznou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko (dále jen „ZO“) určuje ověřovateli zápisu pana
Martina Fialu a pana Petra Juricu, zapisovatelem slečnu Kristýnu Maznou.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 101/2017 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.
Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
č. 7. - Rozpočtové opatření č. 9/2017

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 102/2017 bylo schváleno
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ZO schvaluje následující program veřejného zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení
Výběr projektanta – Dokumentace pro stavební povolení „Splašková
kanalizace a ČOV Třebsko“
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – zapisovatel, volební
komise
Schválení použití finančních darů na akci pro děti „Rozloučení
s prázdninami“
Rozpočtové opatření 8/2017
Územní plán
Rozpočtové opatření 9/2017

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 103/2017 bylo schváleno

B. Přistoupení k programu
1. Kontrola usnesení
Pan Petr Jurica, předseda kontrolního výboru sdělil, že veškerá usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 30. 8. 2017 jsou splněna,
nebo průběžně plněna.
Kontrola bez výhrad.
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2. Výběr projektanta – Dokumentace pro stavební povolení „Splašková
kanalizace a ČOV Třebsko“
Starosta obce oslovil tři zpracovatele projektových dokumentací o zaslání
jejich cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace –
Dokumentace pro stavební povolení na projekt: Splašková kanalizaci a ČOV
Třebsko.

Nabídku zaslali společnosti:
• Ing. Václav Ureš, Příbram
• Fiala projekty s.r.o.
• APART s.r.o.
U jednotlivých nabídek byla hodnocena cena bez DPH za celkové zpracování:

Ing. Václav Ureš
Fiala projekty s.r.o.
APART s.r.o.

Cena bez DPH
262.000,-Kč
237.000,-Kč
266.000,-Kč

Pořadí
2
1
3

Návrh usnesení
ZO souhlasí s výběrem společnosti Fiala projekty s.r.o. jako zpracovatelem
projektové dokumentace – stupeň Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
na projekt: Splašková kanalizaci a ČOV Třebsko z důvodu nejnižší cenové
nabídky. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy se zpracovatelem Fiala
projekty s.r.o.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 104/2017 bylo schváleno
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3. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – zapisovatel, volební
komise
Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Byla jmenována zapisovatelka sl. Kristýna Mazná, a členky
volební komise: pí. Hanáčková Renata (předsedkyně volební komise), pí.
Hilseová Olina, pí. Míčková Miloslava a sl. Minaříková Veronika.
Česká pirátská strana delegovala do volební komise svého zástupce pana
Radka Trdlačku.
Termín konání voleb je v pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin.
V sobotu 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Místo konání voleb
místní kulturní dům ve Třebsku „Hospůdka pod kaštanem“.

ZO bere na vědomí.

4. Schválení použití finančních darů na akci pro děti „Rozloučení
s prázdninami“

Obec Třebsko obdržela finanční dar od firmy FINVEST PŘÍBRAM s.r.o. ve výši
2.000,-Kč, tento dar je určen na financování akce pro děti „Rozloučení
s prázdninami“ pořádané ve Třebsku 2. září 2017.
Návrh usnesení
ZO schvaluje přijetí finančního daru ve výši 2.000,-Kč od firmy FINVEST
PŘÍBRAM s.r.o. a jeho použití na financování akce pro děti „Rozloučení
s prázdninami“.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 105/2017 bylo schváleno
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Obec Třebsko obdržela finanční dar od firmy KUŽEL konsult s.r.o. ve výši
2.500,-Kč, tento dar je určen na financování akce pro děti „Rozloučení
s prázdninami“ pořádané ve Třebsku 2. září 2017.
Návrh usnesení
ZO schvaluje přijetí finančního daru ve výši 2.500,-Kč od firmy KUŽEL konsult
s.r.o. a jeho použití na financování akce pro děti „Rozloučení s prázdninami“.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 106/2017 bylo schváleno

5. Rozpočtové opatření č. 8/2017
Pan Martin Fiala, správce rozpočtu, podrobně seznámil zastupitelstvo obce s
návrhem „Rozpočtového opatření č. 8/2017“.

Návrh usnesení
ZO schvaluje „Rozpočtové opatření č. 8/2017“

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 107/2017 bylo schváleno
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6. Územní plán
Předsedající informoval ZO že v období od 15.8.2017 do 15.9.2017 byla na
úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce zveřejněna Veřejná
vyhláška Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Třebsko.
K uvedenému návrhu přišlo několik připomínek. Tyto připomínky budou
řešeny.
ZO bere na vědomí.

7. Rozpočtové opatření č. 9/2017
Pan Martin Fiala, správce rozpočtu, podrobně seznámil zastupitelstvo obce s
návrhem „Rozpočtového opatření č. 9/2017“.
Návrh usnesení
ZO schvaluje „Rozpočtové opatření č. 9/2017“
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 108/2017 bylo schváleno
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Předsedající ukončil zasedání v 20,50hodin
Zápis byl vyhotoven dne: 4.10.2017
Zapisovatel: Kristýna Mazná

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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