Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 25. 4. 2018 od 19.00 hodin

Přítomni:

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

Omluveni: Ing. Stanislav Kužel
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 18. 4. 2018 do 25. 4. 2018
na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce. Předsedající dále
konstatoval, že je přítomno pět 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. 27/2018 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:
6. - Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 28/2018 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
7. - Způsob výběru zpracovatele žádosti o dotaci na projekt: Stavební úpravy
MŠ Třebsko za účelem navýšení kapacity
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 29/2018 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
8. - Nákup vozidla pro SDH Třebsko
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 30/2018 bylo schváleno
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ZO schvaluje následující program veřejného zasedání:

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

Kontrola usnesení
Výběr zhotovitele pro akci: „Oprava hřbitovní zdi“
Výběr zhotovitele pro akci: „Rekonstrukce nevyužívané budovy
bývalé vodárny“
Rozpočtové opatření č. 3/2018
Záměr obce nakoupit, směnit, prodat, pronajmout pozemky
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Způsob výběr zpracovatele žádosti o dotaci na projekt: Stavební
úpravy MŠ Třebsko za účelem navýšení kapacity
Nákup vozidla pro SDH Třebsko
Různé

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 31/2018 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 28. 3. 2018 jsou splněna,
nebo průběžně plněna.
Kontrola bez výhrad.

2. Výběr zhotovitele pro akci: „Oprava hřbitovní zdi“
Předsedající informoval ZO, že nabídku předložili celkem 4 firmy. Hodnotící
komise posoudila předložené nabídky a konstatovala, že u žádné ze čtyř
předložených nabídek není důvod pro vyložení nabídky z výběrového řízení.
Nabídku zaslali společnosti:
• Kalliopé, s.r.o.
• Jaroslav Barnáš
• JM stavby Březnice, s.r.o.
• Stavba a Interiér Praha, s.r.o.

Výsledné pořadí nabídek dle kritéria nejnižší nabídková celková cena nabídky v Kč
bez DPH:

Poř. č. nabídky

Firma

Cena bez DPH

Pořadí

1

Kalliopé, s.r.o.

849.00,-Kč

2.

2

Jaroslav Barnáš

878.674,-Kč

3.

3

JM stavby Březnice, s.r.o.

1.065.616,-Kč

4.

4

Stavba a Interiér Praha, s.r.o.

766.826,-Kč

1.

Výběrová komise doporučuje dle kritérií pro výběr zhotovitele vybrat za
zhotovitele pro akci „Rekonstrukce oplocení areálu hřbitova“ firmu Stavba a
Interiér Praha, s.r.o. a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
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Návrh usnesení
ZO souhlasí s výběrem společnosti Stavba a Interiér Praha, s.r.o. jako
zhotovitele akce: „Rekonstrukce oplocení areálu hřbitova“ z důvodu nejnižší
cenové nabídky. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným
zhotovitelem Stavba a Interiér Praha, s.r.o.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 32/2018 bylo schváleno

3. Výběr zhotovitele pro akci: „Rekonstrukce nevyužívané budovy bývalé
vodárny“
Předsedající informoval ZO, že toto výběrové řízení bylo zrušeno z důvodů
zjištění rozporů mezi projektovou dokumentací, výkazem výměr a
energetickým auditem. Výběrové řízení bude obnoveno po odstraní
uvedených rozporů.
ZO bere na vědomí.
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4. Rozpočtové opatření 3/2018
Pan Martin Fiala, správce rozpočtu, podrobně seznámil zastupitelstvo obce s
Rozpočtovým opatření č. 3/2018. Rozpočtové opatření bylo schváleno
starostou obce v rámci jeho kompetencí 31.3.2018
ZO bere na vědomí.
Návrh usnesení
ZO schvaluje, že navýšení závazných ukazatelů na příjmové straně rozpočtu
v rámci rozpočtového opatření 3/2018 je možné zapojit do výdajů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 33/2018 bylo schváleno

5. Záměr obce nakoupit, směnit, prodat, pronajmout pozemky
1) Nákup pozemku
Předsedající informoval ZO, o možnosti nákupu pozemku parc. č. 13/5 k. ú.
Třebsko o výměře 24 m2 od pana Braniš Zdeněk a paní Branišová Helena a to
z důvodu, že se jedná o pozemek sousedící s nemovitostí místního obchodu,
která je ve vlastnictví obce. Z důvodu zamýšlených stavebních úprav uvedené
nemovitosti doporučuje předsedající, aby část těsně navazujícího pozemku
na uvedenou nemovitost ve vlastnictví obce, získala obec do svého vlastnictví
a zjednodušila tak stavební řízení.

Návrh usnesení
ZO schvaluje nákup pozemku parc. č. 13/5 k. ú. Třebsko o výměře 24 m2 od
pana Braniš Zdeněk a paní Branišová Helena za maximální cenu 258,-Kč za
m2. ZO pověřuje starostu obce provedením patřičných úkonů v souvislosti
s nákupem pozemku.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 34/2018 bylo schváleno
Stránka 6 (celkem 10) Zápis ze zasedání ZO

2) Prodej pozemku
Předsedající informoval ZO, že Ing. Martin Volák ústně požádal starostu obce
o odkup obecních pozemků v centru obce. Jedná se o celý pozemek parc. č.
1068 k. ú. Třebsko a část pozemku parc. č. 594/2 k. ú. Třebsko. Celková
výměra požadovaná k odkupu (obou požadovaných pozemků) je cca 34 m2.
Žádost o nákup pozemků žadatel odůvodňuje, že by rád zarovnal hranice
svého stávajícího pozemku.

Návrh usnesení
ZO nesouhlasí s odprodejem obecních pozemků. Jedná se o pozemky
v centru obce (obecní zeleň v centru obce).
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 34/2018 bylo schváleno

6. Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Návrh usnesení
ZO jmenuje paní Lenku Tomanovou pověřencem pro ochranu osobních údajů
ve smyslu ust. čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to ode dne
25. dubna 2018.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 35/2018 bylo schváleno
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7. Způsob výběr zpracovatele žádosti o dotaci na projekt: Stavební úpravy MŠ
Třebsko za účelem navýšení kapacity
Předsedající informoval zastupitelstvo, že v letošním roce budou vypsány
dotační výzvy pro projekt „Stavební úpravy MŠ za účelem navýšení kapacity“.
Předsedající dále informoval zastupitele, že pro tento projekt má obec
vydané platné stavební povolení a že i přes neúspěch se získáním dotace
v minulém období navrhuje opakovat podání žádosti o dotaci. Dle
předběžných informací bude vypsána výzva z MŠMT (Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy) cca konec června 2018 a vypsána výzva z IROP
(Integrovaný regionální operační program) cca září – říjen 2018. Pro obě
výzvy platí: finanční podíl obce maximálně 35% z uznatelných nákladů a
předpokládaný rozpočet projektu maximálně 22.000.000,-Kč včetně DPH.
Návrh usnesení
ZO souhlasí s opakovaným podáním žádosti o dotaci a to z obou
předpokládaných výzev (MŠMT a IROP). Pro obě výzvy platí: finanční podíl
obce maximálně 35% z uznatelných nákladů a předpokládaný rozpočet
projektu maximálně 22.000.000,-Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu obce
zajištěním nejméně tří finančních nabídek na zpracování žádosti o dotaci.
Nabídka musí zahrnovat náklady na zpracování žádosti pro obě výzvy.
Nabídka musí zahrnovat náklady na činnosti:
-aktualizace studie proveditelnosti
-podání žádosti o dotaci
-výběrové řízení dodavatele stavby
-potřebná administrace po dobu udržitelnosti projektu (monitorovací zprávy)

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 36/2018 bylo schváleno
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8. Nákup vozidla pro SDH Třebsko
Předsedající informoval ZO, že v současné době používá SDH Třebsko
k přepravě téměř historický vůz Praga V3S. Tento vůz již jen s obtížemi
prochází na pravidelné STK. Bohužel větším problémem je, že naši hasiči se
přepravují na zaplachtované korbě tohoto vozidla což již dnešní pravidla
silničního provozu nedovolují. Vezmeme-li v potaz, že tímto automobilem se
jezdí po mnoha soutěžích v roce a přepravují se jím i mladý hasiči je nutné
urgentně tento stav nějakým způsobem řešit. Jako řešení navrhuje starosta
obce nákup staršího vozidla nejlépe mikrobusu pro přepravu cca 20 lidi
s možností umístění i hasičské techniky včetně možnosti tažení přívěsného
vozíku se stříkačku PS12. Takové vozidlo (mikrobus) by pak mohla obec
využít i pro přepravu menšího počtu osob našich občanů na různé akce. Jako
příklad uvedl: fanoušci SK Třebsko, MŠ Třebsko, spolek Švitorek. V současné
době má obec na účtu cca tři miliony korun.

Návrh usnesení
ZO souhlasí s nákupem staršího mikrobusu, přičemž stanovuje následující
kritéria pro nákup tohoto vozidla:
Cena: do 500.000,-Kč včetně DPH
Stáří: max 10 let
Stav tachometru: max 500 000 Km
Počet míst k sezení (včetně řidiče): minimálně 20
ZO pověřuje starostu + celé ZO hledání vhodného vozidla pro SDH Třebsko.
V případě rozhodnutí nákupu nějakého vozidla je nutné toto předem
konzultovat s nadpoloviční částí ZO, přičemž součástí nadpoloviční části ZO
musí být starosta a místostarosta obce. O této konzultaci bude dodatečně
pořízen písemný záznam na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 37/2018 bylo schváleno
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Rozpočtové opatření 4/2018
Pan Martin Fiala, správce rozpočtu, v souvislosti s odsouhlasením nákupu
vozidla pro SDH Třebsko, seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením
4/2018 navýšení výdajů na paragraf 5512 - Požární ochrana - dobrovolná
část o 500.000,-Kč (nákup dopravního prostředku)

Návrh usnesení
ZO schvaluje rozpočtové opatření 4/2018.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 38/2018 bylo schváleno

9. Různé
Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi:


•Obci byla schválena dotace na pořízení nového územního plánu

Předsedající ukončil zasedání v 21,20 hodin

Zápis byl vyhotoven dne: 2. 5. 2018
Zapisovatel: Fiala Martin

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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