Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 28. 2. 2018 od 19.00 hodin

Přítomni:

Martin Kazda, Martin Fiala, Pavel Šedivý, Petr Jurica

Omluveni: Ing. Stanislav Kužel, Petr Brázda
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 21. 2. 2018 do 28. 2. 2018
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 pana Pavla Šedivého. 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 pana Pavla Šedivého.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2018 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.

Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
č. 8. - Schválení použití finančního daru pro MŠ Třebsko od obce Vysoká u
Příbramě
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 10/2018 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
č. 9. - Vyjádření k novostavbě na parc. č. 332/6 paní Pípalová
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2018 bylo schváleno
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ZO schvaluje následující program veřejného zasedání:

Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření 1/2018
Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Třebsko za rok
2017
4. Výběr projektanta – Dokumentace pro stavební povolení „Výstavba
chodníků v obci Třebsko podél krajské silnice“
5. Informace ohledně řešených dotací
6. Směrnice č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
7. Pronájem prodejny smíšeného zboží
8. Schválení použití finančního daru pro MŠ Třebsko od obce Vysoká u
Příbramě
9. Vyjádření k novostavbě na parc. č. 332/6 paní Pípalová
10. Různé
1.
2.
3.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2018 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 24. 1. 2018 jsou splněna,
nebo průběžně plněna.
Kontrola bez výhrad.

2. Rozpočtové opatření 1/2018
Pan Martin Fiala, správce rozpočtu, podrobně seznámil zastupitelstvo obce s
Rozpočtovým opatření č. 1/2018.

Návrh usnesení
ZO schvaluje rozpočtové opatření 1/2018.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 13/2018 bylo schváleno

3. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Třebsko za rok 2017
ZO bylo seznámeno s účetní závěrkou zřízené příspěvkové organizace
MŠ Třebsko za rok 2017.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace MŠ Třebsko za
rok 2017. ZO pověřuje starostu obce provedením potřebných
administrativních úkonů v souvislosti se schválením účetní závěrky zřízené
příspěvkové organizace MŠ Třebsko.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 14/2018 bylo schváleno
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4. Výběr projektanta – Dokumentace pro stavební povolení „Výstavba
chodníků v obci Třebsko podél krajské silnice“
Starosta obce oslovil tři zpracovatele projektových dokumentací o zaslání
jejich cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace –
Dokumentace pro stavební povolení na projekt: Výstavba chodníků v obci
Třebsko podél krajské silnice.
Oslovené společnosti:
• APART s.r.o.
• Ing. Miroslav Vondřich – Projekce dopravních staveb
• Ing. Karek Cibulka – Projekce (nabídku nedodal)

Nabídku zaslali společnosti:
• APART s.r.o.
• Ing. Miroslav Vondřich – Projekce dopravních staveb

U jednotlivých nabídek byla hodnocena cena bez DPH za celkové zpracování:
Obchodní firma
Cena bez DPH
APART s.r.o.
120.000,-Kč
Ing. Miroslav Vondřich
116.000,-Kč *)
Projekce dopravních staveb
*) Firma není plátcem DPH

Pořadí
2
1
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Návrh usnesení
ZO souhlasí s výběrem společnosti Ing. Miroslav Vondřich - Projekce
dopravních staveb jako zpracovatelem projektové dokumentace – stupeň
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) na projekt: Výstavba chodníků
v obci Třebsko podél krajské silnice z důvodu nejnižší cenové nabídky. ZO
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy se zpracovatelem Ing. Miroslav
Vondřich - Projekce dopravních staveb.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 15/2018 bylo schváleno

5. Informace ohledně řešených dotací
Předsedající seznámil ZO se všemi dotačními projekty, které momentálně
obec řeší. Jedná se o následující projekty:
-získána dotace od MZe na první etapu rekonstrukce hřbitovní zdi
(březen-duben výběr dodavatele, realizace do září 2018)
-akceptace žádosti na rekonstrukci nevyužívané budovy bývalé vodárny
z SFŽP ČR v rámci programu Zelená úsporám
(čekáme na potvrzení schválení dotace, předpoklad realizace ještě v roce
2018)
-je podána žádost na zateplení budovy prodejny
(vyhodnocení žádostí cca květen 2018)
-je podána žádost na výstavbu sběrného dvora v obci Třebsko (bývalá
vodárna)
(vyhodnocení žádostí cca říjen 2018)
-předpokládáme podání žádosti na rekonstrukci a navýšení kapacity MŠ
Třebsko
(podání žádosti cca květen – červen 2018)
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-je podána žádost na výstavbu kanalizce + ČOV Třebskou z OPŽP
(vyhodnocení žádostí cca září 2018)
-je podána žádost na zpracování nového územního plánu obce
(nový územní plán bude zpracován i v případě neschválení žádosti o dotaci)
ZO bere na vědomí.

6. Směrnice č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Jednotliví členové ZO byli seznámeni s novou směrnicí o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Směrnice je vydána z důvodu změny legislativy.
Tato směrnice je přílohou zápisu.
Návrh usnesení
ZO schvaluje Směrnici č. 1/2018 k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 16/2018 bylo schváleno

7. Pronájem prodejny smíšeného zboží
Předsedající seznámil ZO s novým nájemcem obecní prodejny smíšeného
zboží. Nájemce byl vybrán v souladu s usnesením obecního zastupitelstva
91/2017 - Platnost pro podání nabídek na pronájem obecní prodejny bude
platit do doby, než obec obdrží první nabídku, která bude splňovat podmínky
obchodu v obci. Obec obdržela nabídku od paní Ilony Podzimkové (KORUNA)
– nabízené podmínky splňují požadavky obce na provoz obecní prodejny
smíšeného zboží.
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Návrh usnesení
ZO schvaluje pronajmout obecní prodejnu paní Iloně Podzimkové (KORUNA)
a pověřuje starostu obce, aby uzavřel s paní Podzimkovou (KORUNA)
nájemní smlouvu.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 17/2018 bylo schváleno

8. Schválení použití finančního daru pro MŠ Třebsko od obce Vysoká u
Příbramě
Paní ředitelka MŠ Třebsko požádala obec, jako zřizovatele, o schválení
použití získaného finančního daru od obce Vysoká u Příbramě v hodnotě
25.000 Kč na zakoupení stolků a židlí do jídelny MŠ a na nákup lehátek do
ložnice MŠ.
Návrh usnesení
ZO schvaluje použití finančního daru MŠ Třebsko ve výši 25.000 Kč na
zakoupení stolků a židlí do jídelny MŠ a na nákup lehátek do ložnice MŠ.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 18/2018 bylo schváleno

9. Vyjádření k novostavbě na parc. č. 332/6 paní Pípalová
Návrh usnesení
ZO schvaluje na základě poskytnuté projektové dokumentace novostavbu
rodinného domu na parc. č. 332/6 v k. ú. Třebsko a pověřuje starostu obce
odpovědí na tuto žádost
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 19/2018 bylo schváleno
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10.

Různé
Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi:



•Výběr zhotovitele pro akci: „Oprava hřbitovní zdi“ - 28.3.2018 od 17 hodin
•Zaslat žádost na úřad práce o možnost zaměstnání pana Květoslava Chládka
•GDPR se blíží – budeme řešit vlastními silami
•Obec kontrola 9.3.2018
•Pravděpodobný termín příštího zasedání dne 28. 3. 2018 od 19 h
•Prodejna otevření od 3. 3. 2018

Předsedající ukončil zasedání v 21,10h

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 3. 2018
Zapisovatel: Šedivý Pavel

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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