Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 24. 1. 2018 od 19.00 hodin

Přítomni:

Martin Kazda, Martin Fiala, Ing. Stanislav Kužel, Pavel Šedivý

Omluveni: Petr Brázda, Petr Jurica
Hosté:

A. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 19,15 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 17. 1. 2018 do 24. 1. 2018
na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce. Předsedající dále
konstatoval, že jsou přítomni čtyři 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 Ing. Stanislava
Kužela, zapisovatelem slečnu Kristýnu Maznou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko (dále jen „ZO“) určuje ověřovateli zápisu pana
Martina Fiala a Ing. Stanislava Kužela, zapisovatelem slečnu Kristýnu Maznou.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2018 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.

ZO schvaluje následující program veřejného zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření 14/2017 a 15/2017
Schválení způsobu výběru zhotovitele pro akci: „Oprava hřbitovní
zdi“
Schválení přijetí a použití finančního daru obci
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Schválení rozpočtu MŠ Třebsko na rok 2018 – náklady z provozní
dotace OU Třebsko
Informace o projektu „Splašková kanalizace a ČOV Třebsko“
Různé

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2018 bylo schváleno
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B. Přistoupení k programu
1. Kontrola usnesení
Ing. Stanislav Kužel člen kontrolního výboru sdělil, že veškerá usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 20. 12. 2017 jsou splněna,
nebo průběžně plněna.
Kontrola bez výhrad.

2. Rozpočtové opatření 14/2017 a 15/2017
Pan Martin Fiala, správce rozpočtu, podrobně seznámil zastupitelstvo obce s
Rozpočtovým opatření č. 14/2017 a Rozpočtovým opatřením č. 15/2017.
Rozpočtové opatření č. 14/2017 bylo schváleno starostou obce v rámci jeho
kompetencí 29.12.2017. Rozpočtové opatření č. 15/2017 bylo schváleno
starostou obce v rámci jeho kompetencí 31.12.2017.
ZO bere na vědomí.
Návrh usnesení
ZO schvaluje, že navýšení závazných ukazatelů na příjmové straně rozpočtu
v rámci rozpočtového opatření 14/2017 je možné zapojit do výdajů.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2018 bylo schváleno

3. Schválení způsobu výběru zhotovitele pro akci: „Oprava hřbitovní zdi“
Předsedající sdělil, že jak již ZO informoval na zasedání v září 2017 získala
obec v srpnu 2017 rozhodnutí o poskytnutí dotace na: Oprava hřbitovní zdi
Třebsko z fondu MZe v rámci programu 12966 – Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků. Vzhledem k termínu nebylo již reálné projekt řešit
v roce 2017, termín realizace projektu je stanoven do 29.9.2018. Realizace
projektu byla přesunuta na rok 2018. Vzhledem k finančnímu rozsahu
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projektu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu a výběr dodavatele
musí být proveden v souladu s obecní směrnicí k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. Předsedající dále seznámil ZO se zadávací dokumentací pro
výběr zhotovitele stavby.

Návrh usnesení
ZO schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2018 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje zaslání výzvy pro podání nabídek minimálně čtyřem následujícím
firmám:
1. APART s.r.o.
2. VKN – stav s.r.o.
3. Cik – invest s.r.o.
4. Invessales spol. s r.o.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2018 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje pana Martina Kazdu, pana Pavla Šedivého a pana Martina Fialu za
členy komise pro otvírání obálek a za členy hodnotící komise. Otvírání obálek
bude provedeno 28.3.2018 v 17,10 hodin na Obecním úřadu Třebsko, Třebsko
4, následně bude provedenou posouzení a vyhodnocení nabídek hodnotící
komisí.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2018 bylo schváleno
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4. Schválení přijetí a použití finančního daru obci
Předsedající informoval ZO, že Obec Třebsko získala v rámci soutěže obcí
Středočeského kraje 2017 „My třídíme nejlépe" cenu za třetí místo
v kategorii obce do 499 obyvatel. Tato cena obnáší finanční dar od Krajského
úřadu Středočeského kraje v hodnotě 20.000,-Kč.

Návrh usnesení
ZO schvaluje přijetí finančního daru ve výši 20.000,-Kč od Krajského úřadu
Středočeského kraje a jeho použití na financování nutných stavebních úprav
nemovitosti Třebsko č.p. 7 v majetku obce Třebsko. ZO pověřuje starostu
obce provedením potřebných administrativních úkonů v souvislosti se
schválením přijetí a použití finančního daru.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2018 bylo schváleno

5. Zpráva finančního výboru
Pan Martin Fiala, předseda finančního výboru, seznámil obecní zastupitelstvo
se Zprávou finančního výboru za II. pololetí roku 2017 (7 – 12/2017).
ZO bere na vědomí.

6. Zpráva kontrolního výboru
Ing. Stanislav Kužel, člen kontrolního výboru, seznámil obecní zastupitelstvo
se Zprávou kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva obce za
období II. pololetí roku 2017 (7 – 12/2017).
ZO bere na vědomí.
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7. Schválení rozpočtu MŠ Třebsko na rok 2018 – náklady z provozní dotace OU
Třebsko
Předsedající seznámil ZO s předloženým rozpočtem MŠ Třebsko na rok 2018,
jedná se využití finančního příspěvku obce Třebsko na provoz MŠ Třebsko
v roce 2018. Celkový finanční objem je 170.000,- Kč.

Návrh usnesení
ZO schvaluje předložený rozpočet MŠ Třebsko na rok 2018 – náklady
z provozní dotace OU Třebsko v celkové výši 170.000,-Kč

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2018 bylo schváleno

8. Informace o projektu „Splašková kanalizace a ČOV Třebsko“
Předsedající informoval ZO, že obec získala pravomocné rozhodnutí
k projektu kanalizace a ČOV Třebsko – stupeň územní rozhodnutí s nabitím
právní moci. 18. ledna 2018 jsme podali na fond OPŽP žádost o získání
dotace na kanalizaci + ČOV v obci Třebsko. Dále se pokračuje na projektu –
stupeň stavební povolení. Předpokládáme zároveň podat žádost o dotaci i
z MZe.

ZO bere na vědomí.
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9. Různé
Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi:


•Pravděpodobný termín příštího zasedání dne 28. 2. 2018 od 19 h
•Termín masopustu 10. 2. 2018
•Finanční příspěvek na masopust na zapůjčení masek 1.000,-Kč

Předsedající ukončil zasedání v 20,30 h

Zápis byl vyhotoven dne: 31. 1. 2018
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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