Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 28. 3. 2018 od 19.00 hodin

Přítomni:

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

Omluveni: Ing. Stanislav Kužel, Petr Jurica
Hosté:

A. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 19,10 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. 3. 2018 do 28. 3. 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 Petra Brázdu a pana Martina
Fialu, zapisovatelem pana Pavla Šedivého. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko (dále jen „ZO“) určuje ověřovateli zápisu pana
Petra Brázdu a pana Martina Fialu, zapisovatelem pana Pavla Šedivého.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 20/2018 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:
4. - Rozpočtové opatření č. 2/2018
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 21/2018 bylo schváleno

ZO schvaluje následující program veřejného zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola usnesení
Výběr zhotovitele pro akci: „Oprava hřbitovní zdi“
Úprava kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření
Rozpočtové opatření 2/2018
Různé

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2018 bylo schváleno
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B. Přistoupení k programu
1. Kontrola usnesení
Pan Petr Brázda, člen kontrolního výboru sdělil, že veškerá usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 28. 2. 2018 jsou splněna,
nebo průběžně plněna.
Kontrola bez výhrad.

2. Výběr zhotovitele pro akci: „Oprava hřbitovní zdi“
Předsedající seznámil ZO se závěrem a doporučením hodnotící komise pro
výběrové řízení na zhotovitele akce: Rekonstrukce oplocení areálu hřbitova.
Obec obdržela dvě nabídky cena první nabídky 1.348.179,-Kč bez DPH a cena
druhé nabídky 1.462.942,76 Kč bez DPH. Druhá nabídka byla vyloučena
z nabídkového řízení z důvodu chybné ceny s DPH a chybnému položkovému
rozpočtu.
Komise doporučuje z důvodu nabídkové ceny realizace, která značně
překračuje finanční prostředky získané příslušnou dotací zrušit výběrové
řízení a výběrové řízení nově vypsat, přičemž oslovit širší okruh případných
zájemců.

Návrh usnesení
ZO souhlasí se závěrem hodnotící komise a ruší vypsané výběrové řízení
z důvodu nabídkové ceny za realizaci. Zároveň ZO souhlasí s vypsáním
nového výběrového řízení, kde bude osloven širší okruh případných zájemců.
Zadávací dokumentace bude zveřejněna na: úřední desce obecního úřadu,
elektronické úřední desce a na veřejném portálu www.vhodne-uverejneni.cz.
Zadávací dokumentace zůstává v původní platnosti.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 23/2018 bylo schváleno
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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 25.4.2018 v 18,10 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. 24/2018 bylo schváleno

3. Úprava kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření
Pan Martin Fiala, správce rozpočtu, navrhl upravit, na základě doporučení
kontroly při přezkoumání hospodaření obce Třebsko, stávající kompetence
starosty obce k provádění rozpočtových opatření. Stávající kompetence byly
schváleny usnesením č. 115/2017 konkrétní znění usnesení:
Zastupitelstvo obce Třebsko stanovuje
V souladu s § 102 odst. 2 písmeno a) zákona č. 128/2000 sb. O obcích (obecní
zařízení), ve znění pozdějších předpisů kompetencí starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

1. Na příjmové straně rozpočtu navýšení závazných ukazatelů v rámci
jednotlivých tříd. Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů, ale
rozpočtují se do financování. O jejich případném zapojení do výdajů
rozhodne zastupitelstvo obce.
2. Na výdajové straně rozpočtu:
a) Navýšení závazného ukazatele do výše 100.000,-Kč v období mezi
jednotlivými zasedáními zastupitelstva.
b) Přesuny v rámci závazných ukazatelů do výše 100.000,-Kč, u kterých je
nutné pro uskutečnění výdaje provést správné zatřídění v souladu
s rozpočtovou skladbou.
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c) Navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než
100.000,-Kč jsou-li vyvolána organizačními změnami na obecním
úřadě pokud tyto výdaje požaduje nutný výdaj na zajištění chodu
obce, v případech havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení
možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady, úhrady pokut, penále z rozhodnutí
nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován.

Návrh usnesení
ZO schvaluje zrušení stávajícího usnesení č.115/2017.
Zastupitelstvo obce Třebsko zmocňuje starostu obce ke schvalování a
provádění rozpočtových opatření takto:
-Rozpočtové příjmy v neomezené výši. Tyto prostředky nesmí starosta zapojit
do výdajů, ale rozpočtují se do financování. O jejich případném zapojení do
výdajů rozhodne zastupitelstvo obce.
-Rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy rozpočtové
skladby) do výše 200.000,-Kč v jednom závazném ukazateli v jednom
kalendářním měsíci.
-Poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i
ve výdajích
O všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat
zastupitelstvo obce na nejbližším příštím zasedání.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2018 bylo schváleno
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4. Rozpočtové opatření 2/2018
Pan Martin Fiala, správce rozpočtu, podrobně seznámil zastupitelstvo obce s
Rozpočtovým opatření č. 2/2018. Rozpočtové opatření bylo schváleno
starostou obce v rámci jeho kompetencí 28.2.2018

Návrh usnesení
ZO schvaluje, že navýšení závazných ukazatelů na příjmové straně rozpočtu
v rámci rozpočtového opatření 2/2018 je možné zapojit do výdajů.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 26/2018 bylo schváleno
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5. Různé
Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi:


•setkání s občany 27.4.2018
•odpady (velkoobjemový + nebezpečný) 28.4.2018
•přijata na zaučenou nová administrativní pracovnice
•v rámci kompetencí starosty vybrán koordinátor pro výběrové řízení na
zhotovitele stavby: „Rekonstrukce nevyužívané budovy bývalé vodárny“ –
společnost MINOS CB s.r.o.
•od května vývoz popelnic jen každý sudý týden

Předsedající ukončil zasedání v 20,10 h

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 4. 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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