Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 20. 12. 2017 od 19.00 hodin

Přítomni:

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

Omluveni: 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 13. 12. 2017 do 20. 12.
2017 na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce. Předsedající
dále konstatoval, že je přítomno 5 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. 126/2017 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.
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ZO schvaluje následující program veřejného zasedání:

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

Kontrola usnesení
Schválení rozpočtu na rok 2018
Schválení použití finančního daru
Rozpočtový výhled na rok 2019 - 2020
Jmenování inventarizační a likvidační komise
Rozpočtové opatření 13/2017
Schválení prodeje nemovitostí parc. č. 100 o výměře cca 19 m2,
zastavěná plocha a nádvoří a (část pozemku) parc. č. 1090 o výměře
cca 650 m2, ostatní plocha, oba pozemky v obci Třebsko, katastrální
území Třebsko

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 127/2017 bylo schváleno
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B. Přistoupení k programu
1. Kontrola usnesení
Pan Petr Jurica, předseda kontrolního výboru sdělil, že veškerá usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 22. 11. 2017 jsou splněna,
nebo průběžně plněna.
Kontrola bez výhrad.

2. Schválení rozpočtu na rok 2018
Předsedající sdělil, že k vyvěšenému návrhu rozpočtu na rok 2018
nebyly vzneseny žádné připomínky z řad občanů. Rozpočet byl vyvěšen
v době od 29. 11. 2017 do 20. 12. 2017 tj. zákonem stanovenou dobu
nejméně 15 dní. Rozpočet je vyrovnaný, příjmy ve výši 3 207 500,-Kč a výdaje
ve výši 3 207 500,-Kč. Financování položka 8124 ‐120 000,‐Kč a položka
8115 120 000,‐Kč.

Návrh usnesení
ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Třebsko na rok 2018 v členění na
paragrafy, dle zveřejněného návrhu a ukládá starostovi zajistit rozpis rozpočtu
podle podrobné rozpočtové skladby.
Závazným ukazatelem u daňových příjmů a přijatých transferů jsou položky,
u nedaňových a kapitálových příjmů jsou paragrafy. Závazným ukazatelem u
výdajů jsou paragrafy.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 128/2017 bylo schváleno
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3. Schválení použití finančního daru
Předsedající informoval ZO, že Obec Třebsko získala v rámci soutěže obcí
Středočeského kraje 2017 „My třídíme nejlépe" cenu – skokan roku. Tato
cena obnáší finanční dar od společnosti ČEZ a.s. v hodnotě 20.000,-Kč.

Návrh usnesení
ZO schvaluje přijetí finančního daru ve výši 20.000,-Kč od společnosti ČEZ a.s.
a jeho použití v roce 2018 na financování nákupu výukových pomůcek pro
děti v MŠ Třebsko a na financování dne pro děti "Ukončení prázdnin". ZO
pověřuje starostu obce provedením potřebných administrativních úkonů
v souvislosti se schválením příjetí a použití finančního daru.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 129/2017 bylo schváleno

4. Rozpočtový výhled na rok 2019 - 2020
Pan Martin Fiala (správce rozpočtu) seznámil ZO s Návrhem rozpočtového
výhledu na roky 2019 - 2020.

Návrh usnesení
ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Třebsko na roky 2019 a 2020 v členění
na sumární příjmy a sumární výdaje. ZO ukládá správci rozpočtu předložit ZO
k projednání a schválení aktualizaci rozpočtového výhledu, jakmile dojde
k finančnímu upřesnění nákladů a financování realizace projektu
odkanalizování obce Třebsko.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 130/2017 bylo schváleno
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5. 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. 2017 bude provedena ve dnech 18. 1 a 19. 1 2018
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 131/2017 bylo schváleno

6. Rozpočtové opatření 13/2017
Pan Martin Fiala, správce rozpočtu, podrobně seznámil zastupitelstvo obce s
návrhem „Rozpočtového opatření č. 13/2017“. Rozpočtové opatření bylo
schváleno starostou obce v rámci jeho kompetencí 30.11.2017
ZO bere na vědomí.
Návrh usnesení
ZO schvaluje, že navýšení závazných ukazatelů na příjmové straně rozpočtu
v rámci rozpočtového opatření 13/2017 je možné zapojit do výdajů.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 132/2017 bylo schváleno
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7. Schválení prodeje nemovitostí parc. č. 100 o výměře cca 19 m2, zastavěná
plocha a nádvoří a (část pozemku) parc. č. 1090 o výměře cca 650 m2,
ostatní plocha, oba pozemky v obci Třebsko, katastrální území Třebsko
Obec zveřejnila od 29. 11. 2017 do 19. 12. 2017 na úřední desce i
elektronické desce záměr prodeje obecních pozemků. Pozemek parc. č. 100,
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Třebsko o výměře 19 m2 (pozemek pod
stavbou č.p. 32) a minimální část o výměře 650m2 pozemku parc. č. 1090,
ostatní plocha, k. ú. Třebsko o výměře 1246 m2 (okolí stavby č.p 32). ZO
podmiňuje prodej pozemků následující podmínkou:
-nelze odkoupit jen pozemek parc. č. 100, ale jelikož je nutný i manipulační
prostor kolem vlastní stavby č.p. 32 je nutné zároveň odkoupit minimální
část o výměře 650m2 pozemku parc. č. 1090. Minimální výměra pozemku
parc. č. 1090 je stanovena z důvodu, aby nedošlo ke znehodnocení zbylé
části pozemku. Minimální cena pozemků je stanovena dle cenové mapy obce
Třebsko na částku 411,-Kč/m2. Možnost podání nabídek byla stanovena do
19. 12. 2017.
Byla přijata jedna nabídka od paní Pazderníkové Juliany.
Obec Třebsko odprodá pozemek parc. č. 100, zastavěná plocha a nádvoří, k.
ú. Třebsko o výměře 19 m2 (pozemek pod stavbou č.p. 32) a minimální část o
výměře 650m2 pozemku parc. č. 1090, ostatní plocha, k. ú. Třebsko o výměře
1246 m2 (okolí stavby č.p 32) jako jeden celek paní Pazderníkové Julianě za
cenu 411,-Kč/m2 jakožto jediné nabídce. Kupující dále uhradí veškeré náklady
související s prodejem této nemovitosti včetně pořízení geometrické plánu
pro oddělení části pozemku o výměře 650m2 z pozemku parc. č. 1090,
ostatní plocha, k. ú. Třebsko.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 100, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.
Třebsko o výměře 19 m2 (pozemek pod stavbou č.p. 32) a část pozemku o
výměře 650m2 pozemku parc. č. 1090, ostatní plocha, k. ú. Třebsko o výměře
1246 m2 (okolí stavby č.p 32) jako jeden celek za cenu 413,-Kč za m2.
Podmínkou prodeje je:
-geometrický plán na oddělení části pozemku 650m2 z pozemku parc. č.
1090, ostatní plocha, k. ú. Třebsko o výměře 1246 m2 (okolí stavby č.p 32)
zajistí kupující na své náklady, Obec Třebsko musí návrh geometrického
plánu odsouhlasit,
-prodej pozemků bude kupujícím uhrazen jednou plnou částko, nikoliv
prostřednictvím splátek,
-převod pozemku na kupujícího bude proveden po připsání celé kupní částky
na účet obce Třebsko.
ZO pověřuje starostu obce provedením potřebných administrativních úkonů
v souvislosti se schválením prodeje pozemků.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 133/2017 bylo schváleno
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Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi:
-obec uzavře do konce roku 2017 nová smlouva na účetní program (informační
systém HELIOS Fenix) s firmou Asseco Solutions, a.s.
-obec obsadila 3 místo v soutěži obcí Středočeského kraje 2017 „My třídíme
nejlépe" v kategorii obce do 499 obyvatel (výhra - peněžní dar v hodnotě
20.000,-Kč)
- Volba prezidenta České republiky se konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018.
Místo konání voleb místní kulturní dům ve Třebsku „Hospůdka pod
kaštanem“. 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.

Předsedající ukončil zasedání v 21,15 h

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 12. 2017
Zapisovatel: Martin Fiala

Starosta: …………………….

Ověřovatelé:

…………………….
…………………….

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

Stránka 9 (celkem 9) Zápis ze zasedání ZO

