Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 30. 5. 2018 od 19.00 hodin

Přítomni:

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

Omluveni: Ing. Stanislav Kužel
Hosté:

A. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 19,20 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 23. 5. 2018 do 30. 5. 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. 39/2018 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:
11 – Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod pozemku Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví obce

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 40/2018 bylo schváleno
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ZO schvaluje následující program veřejného zasedání:

Kontrola usnesení
Schválení závěrečného účtu a zprávy z přezkumu hospodaření za rok
2017
3. Schválení účetní závěrky za rok 2017
4. Rozpočtové opatření č. 5/2018 a 6/2018
5. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro SK Třebsko
6. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
7. Ukončení smlouvy s firmou Asseco Solutions, a.s. – účetní program
8. Nákup-prodej pozemků
9. Stanovení počtu zastupitelů obce Třebsko na volební období 20182022
10. Směrnice č. 2/2018 pro práci s osobními údaji
11. Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod pozemku Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví obce
12. Různé
1.
2.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 41/2018 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 25. 4. 2018 jsou splněna,
nebo průběžně plněna.
Kontrola bez výhrad.

2. Schválení závěrečného účtu a zprávy z přezkumu hospodaření za rok 2017
Jednotliví členové ZO byli seznámeni se závěrečným účtem a zprávou
z přezkumu hospodaření obce za rok 2017.
Návrh usnesení
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Třebsko za rok 2017 spolu se Zprávou
z přezkumu hospodaření za rok 2017.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 42/2018 bylo schváleno

3. Schválení účetní závěrky za rok 2017
ZO se seznámilo s účetní závěrkou Obce Třebsko za rok 2017.
Návrh usnesení:
ZO Třebsko schvaluje účetní závěrku obce Třebsko za rok 2017. ZO nezjistilo,
že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
s paragrafem 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 43/2018 bylo schváleno
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4. Rozpočtové opatření 5/2018 a 6/2018
Pan Martin Fiala, správce rozpočtu, podrobně seznámil zastupitelstvo obce s
Rozpočtovým opatření č. 5/2018 a rozpočtovým opatřením č. 6/2018.
Rozpočtové opatření č. 5/2018 bylo schváleno starostou obce v rámci jeho
kompetencí 30.4.2018
ZO bere na vědomí.
Návrh usnesení
ZO schvaluje, že navýšení závazných ukazatelů na příjmové straně rozpočtu
v rámci rozpočtového opatření 5/2018 je možné zapojit do výdajů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 44/2018 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje rozpočtového opatření 6/2018.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 45/2018 bylo schváleno
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5. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro SK Třebsko
Předsedající seznámil ZO s žádostí SK Třebsko o finanční příspěvek ve výši
20.000,- Kč. „Příspěvek na provozní náklady.“ Předsedající ZO připomenul
dřívější diskuse „v případě přejmenování TJ Sokol Narysov na SK Třebsko
poskytne obec Třebsko roční finanční podporu SK Třebsko 40.000,-Kč“.
Předsedající ZO dále informoval, že nyní SK Třebsko žádá o první polovinu
finanční podpory na kalendářní rok 2018.

Návrh usnesení
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na první půlku roku 2018 ve výši
20.000,- Kč pro SK Třebsko. ZO pověřuje starostu obce provedením patřičných
úkonů v souvislosti se schválením finančního příspěvku pro SK Třebsko.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 46/2018 bylo schváleno

6. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Předsedající seznámil ZO s žádostí Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. o finanční příspěvek

Návrh usnesení
ZO neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. a to z důvodů, že se nejedná o organizaci
působící v našem místním regionu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 47/2018 bylo schváleno
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7. Ukončení smlouvy s firmou Asseco Solutions, a.s. – účetní program
Předsedající informoval ZO o situaci ohledně stávajícího účetního programu
obce. V současné době obec pro zpracování účetnictví používá účetní program
HELIOS FENIX a to na základě smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře
tohoto informačního systému HELIOS FENIX s firmou Asseco Solutions, a.s. s 6
měsíční výpovědní lhůtou. Předsedající navrhl podat firmě Asseco Solutions,
a.s. do konce června 2018 výpověď uzavřené smlouvy, a to z důvodu, že obec
neví, jaký bude užívat účetní program v příštím roce 2019. Na konci roku 2018
obec rozhodne, zda nadále bude využívat stávající účetní program – stáhne
podanou výpověď, nebo si obec pořídí jiný účetní program.

Návrh usnesení
ZO schvaluje podání výpovědi smlouvy o užití, implementaci a provozní
podpoře informačního systému HELIOS FENIX s firmou Asseco Solutions, a.s.
a pověřuje starostu podáním výpovědi do konce června 2018.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 48/2018 bylo schváleno

8. Nákup-prodej pozemků
1) Nákup pozemku
Předsedající informoval ZO, o možnosti nákupu ¼ podílu pozemků: parc. č.
599 k. ú. Třebsko o výměře 7 565 m2 (trvalý travnatý porost), parc. č. 1006 k.
ú. Třebsko o výměře 14 079 m2 (vodní nádrž umělá) a parc. č. 1072 k. ú.
Třebsko o výměře 988 m2 (jiná plocha) od Ing. Jana Strachoně. V budoucnu
by obec, v případě souhlasu ostatních vlastníků, směnila získanou ¼ podílu
všech pozemků za 100% podíl většinové části pozemku parc. č. 599 k. ú.
Třebsko (trvalý travnatý porost) – část trávníků.
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Návrh usnesení
ZO schvaluje nákup ¼ podílu pozemků: parc. č. 599 k. ú. Třebsko o výměře
7 565 m2 (trvalý travnatý porost), parc. č. 1006 k. ú. Třebsko o výměře
14 079 m2 (vodní nádrž umělá) a parc. č. 1072 k. ú. Třebsko o výměře 988 m2
(jiná plocha) od Ing. Jana Strachoně. ZO pověřuje starostu obce provedením
patřičných úkonů v souvislosti s nákupem ¼ podílu pozemků.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1 (Šedivý Pavel)
Usnesení č. 49/2018 bylo schváleno

9. Stanovení počtu zastupitelů obce Třebsko na volební období 2018-2022
Návrh usnesení
ZO stanovuje v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, počet volených členů do zastupitelstva obce Třebsko pro volební
období 2018 – 2022 na 5 členů.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 50/2018 bylo schváleno
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10.

Směrnice č. 2/2018 pro práci s osobními údaji

Jednotliví členové ZO byli seznámeni s novou směrnicí pro práci s osobními
údaji. Směrnice je vydána z důvodu změny legislativy. Tato směrnice je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení
ZO schvaluje Směrnici č. 2/2018 pro práci s osobními údaji.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 51/2018 bylo schváleno

11. Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod pozemku Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví obce
Předsedající informoval ZO, o možnosti podání žádosti o bezúplatný převod
pozemku parc. č. 1097 k. ú. Třebsko o výměře 35 m2 (ostatní plocha) ve
vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce Třebsko. Jedná
se o pozemek před kulturním domem Třebsko. Důvod převodu pozemku do
vlastnictví obce je, že na pozemku je zastávka autobusu a autobusová
čekárna a obec celoročně uvedený pozemek udržuje. Dalším z důvodu je
budoucí záměr obce ohledně rekonstrukce návsi v obci a tohoto pozemku se
předpokládaná rekonstrukce dotýká.
Návrh usnesení
ZO Třebsko schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 1097 k. ú. Třebsko
o výměře 35 m2 (ostatní plocha) od Státního pozemkového úřadu do
vlastnictví obce Třebsko. V této souvislosti ZO Třebsko schvaluje podání
žádosti o bezúplatný převod dotčeného pozemku z vlastnictví Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví obce Třebsko. ZO pověřuje starostu obce
provedením patřičných úkonů v souvislosti s odsouhlasení bezúplatného
převodu.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 52/2018 bylo schváleno
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12.

Různé
Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi:



•starosta informoval ZO o možnosti uzavřít mezi obcí a firmou ASEKOL
smlouvu ohledně zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako jsou
např.: baterie, drobná elektrozařízení, úsporné světelné zdroje, Nádoby
na zpětný odběr elektrozařízení lze umístit v prodejně. Zajištění
zpětného odběru elektrozařízení neobnáší pro obec žádnou finanční
zátěž (služba není zpoplatněna) - ZO schvaluje uzavření smlouvy
s firmou ASEKOL a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy
•na zamyšlenou nákup větší sekačky či přímo nějakého multifunkčního
stroje s možností širšího využití (sečení trávy, v zimě protahování +
posyp, mulčování, vysekávání struh, zametání ulic, vysávání listí,..)
• v návaznosti na usnesení 37/2018 byl projednán a odsouhlasen nákup
vozidla pro SDH – Mercedes, autobus 20+1 míst
• nová cesta na Tochovice (cesta do polí) – Pozemkový fond nechce
akceptovat naše připomínky k nekvalitnímu provedení díla
Předsedající ukončil zasedání v 21,05 hodin
Zápis byl vyhotoven dne: 6. 6. 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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