Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 27. 6. 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 19,15 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 20. 6. 2018 do 27. 6. 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. 53/2018 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:
8 – Podání žádosti o dotace na projekt: Stavební úpravy MŠ Třebsko za účelem
navýšení kapacity z MŠMT z programu 133 310

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 54/2018 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
9 – Rozpočtové opatření č. 7/2018

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 55/2018 bylo schváleno
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ZO schvaluje následující program veřejného zasedání:

Kontrola usnesení
Výběr zpracovatele žádosti o dotaci na projekt: Stavební úpravy MŠ
Třebsko za účelem navýšení kapacity
3. Plán rozvoje sportu
4. Rekonstrukce sítí CETIN (telefon-internet) v naší obci
5. Nákup sekačky
6. Nákup pozemků (u hasičárny)
7. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
(MŠ Třebsko)
8. Podání žádosti o dotace na projekt: Stavební úpravy MŠ Třebsko za
účelem navýšení kapacity z MŠMT z programu 133 310
9. Rozpočtové opatření č. 7/2018
10. Různé
1.
2.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 56/2018 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 30. 5. 2018 jsou splněna,
nebo průběžně plněna.
Kontrola bez výhrad.

2. Výběr zpracovatele žádosti o dotaci na projekt: Stavební úpravy MŠ
Třebsko za účelem navýšení kapacity
Předsedající informoval ZO, že obec v souladu s usnesením č. 36/2018
oslovila níže uvedené firmy o zaslání nabídky na zpracování žádosti o dotaci
pro akci: Stavební úpravy MŠ Třebsko za účelem navýšení kapacity.
O nabídku byly požádáni:
• LK Advisory, s.r.o.
• Ing. Václav Damašek
• WITERO s. r. o.
• ARTENDR s. r. o.
U jednotlivých nabídek byla hodnocena cena bez DPH za celkové zpracování:
• Zpracování a podání žádosti o dotaci (ZŽD)
• Aktualizace studie proveditelnosti (ASP)
• Příprava a realizace výběrového řízení (VŘ)
• Manažerské řízení projektu, po celou dobu udržitelnosti projektu (MŘP)
Nabídku podaly firmy:
Název firmy
LK Advisory, s.r.o.
WITERO s.r.o.

ZŽD
13.500,-Kč
19.000,-Kč

ASP

VŘ

MŘP

Celkem

Pořadí

162.000,-Kč
10.000,-Kč

40.000,-Kč
25.000,-Kč

150.000,-Kč
300.000,-Kč

365.500,-Kč
354.000,-Kč

2
1

Ing. Václav Damašek a ARTENDR s.r.o. – nabídku nepodali
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Návrh usnesení
ZO souhlasí s výběrem společnosti WITERO s.r.o. jako poskytovatelem
poradenských služeb v souvislosti s vypracováním žádosti o dotaci na
projekt: Stavební úpravy MŠ Třebsko za účelem navýšení kapacity, z důvodu
nejnižší cenové nabídky. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy se
společností WITERO s.r.o..

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 57/2018 bylo schváleno

3. Plán rozvoje sportu
Předsedající seznámil ZO s návrhem Plánu rozvoje sportu obce Třebsko.
Předsedající dále informoval ZO, že v souladu s novelou zákona č. 115/2001
Sb., o podpoře sportu, která nabyla účinnosti 1.1.2017, byla stanovena obcím
povinnost do 18 měsíců od nabytí účinnosti zpracovat plán rozvoje sportu v
obci a zajistit jeho plnění.

Návrh usnesení:
ZO Třebsko schvaluje Plán rozvoje sportu obce Třebsko
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 58/2018 bylo schváleno
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4. Rekonstrukce sítí CETIN (telefon-internet) v naší obci
Předsedající seznámil ZO s informací firmy CETIN. Firma CETIN bude v naší obci
ke konci roku 2018 řešit obměnu telekomunikační technologie. Po rekonstrukci
bude pro naše občany k dispozici pevný internet technologií VDSL.
Nejvzdálenější přípojky, na kraji obce, budou mít rychlost 50 Mbit/s a směrem
ke středu obce, bude možná rychlost narůstat až na 250 Mbit/s. CETIN staví sítě
otevřené pro telekomunikační operátory a sám koncové zákazníky nemá.
Z tohoto důvodu si pak zákazník může vybrat vhodného operátora (O2,
T-Mobile, Vodafone, AIM, DIGI, GITY, a mnoho dalších) dle ceny, jiných služeb,
co používá atd. Dále tato technologie umožní i další linky pevného telefonu,
kdyby o to byl zájem (od O2).
Zajímavá pro CETIN je i možnost případné spolupráce na případné výstavbě
optické sítě v rámci budování kanalizace v obci.

ZO bere na vědomí.

5. Nákup sekačky
Předsedající informoval ZO, že technika ve vlastnictví obce na sečení trávy
(sekačky a křovinořezy) jsou již ve značně opotřebovaném stavu a jejich
udržení v provozuschopném stavu je dosti náročné. V této souvislosti dává
předsedající na zamyšlenou zda nekoupit novou sekačku v podobě více
účelového stroje (sečení trávy, vysekávání struh, mulčování, samosběr
posekané trávy,..). ZO na toto téma vedlo diskusi a dohodlo se, že se bude
hledat vhodná varianta, a hlavně kompromis mezi tím co by stroj uměl a jaká
je jeho cena. Jeden z názorů zazněl, zda nekoupit i nějaký menší traktor,
který by kromě možnosti připojení sekačka na trávu mohl využívat i jiná
zařízení jako například: radlici na prohrnování cest v obci, rozmetací zařízení
na posyp cest v obci, zametací koště, vysavač na listí,… . Vlastní rozhodnutí o
nákupu zařízení je odloženo na některé z budoucích zasedání ZO.

ZO bere na vědomí.
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6. Nákup pozemků (u hasičárny)
Předsedající seznámil ZO o jednání s panem Šedivým Jaroslavem ohledně
možnosti odkupu (obec by koupila část pozemku od pana Šedivého) části
pozemku p.č. 40 v katastru obce Třebsko v okolí č.p. 78 (hasičárna) a to z
důvodů možnosti stavebního rozšíření objektu hasičárny.

Návrh usnesení
ZO schvaluje nákup části pozemku p.č. 40 v katastru obce Třebsko za
maximální cenu 640,-Kč za m2. Velikost kupované části pozemku záleží, jakou
část nám bude pan Šedivý ochoten odprodat, ze strany ZO není stanoven
limit velikosti kupovaného pozemku. ZO pověřuje starostu obce provedením
patřičných úkonů v souvislosti s nákupem pozemku.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 59/2018 bylo schváleno

7. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy (MŠ
Třebsko)
Předsedající informoval ZO o doporučení v souvislosti s provozem MŠ Třebsko,
a hlavně z důvodu žádosti o dotaci na stavební úpravy MŠ Třebsko za účelem
navýšení kapacity vytvořit společný školský obvod spádové školy (MŠ Třebsko).
Vytvoření obvodu obnáší sepsání společných smluv vždy mezi obcí Třebsko a
příslušnou okolní obcí jejíž dědi dochází do MŠ Třebsko. Obci Třebsko, potažmo
MŠ Třebsko by smluvní vztah zajišťoval finanční příspěvek na provoz školky
z příslušných obcí. Příslušným obcím by smluvní vztah zajišťoval garanci volné
kapacity v MŠ Třebsko pro jejich děti.
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Návrh usnesení
ZO schvaluje vytvoření společného školského obvodu spádové MŠ Třebsko.
ZO schvaluje návrh smlouvy a pověřuje starostu obce jednání s okolními
obcemi ohledně uzavření smluv na zřízení školského obvodu.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 60/2018 bylo schváleno

8. Podání žádosti o dotace na projekt: Stavební úpravy MŠ Třebsko za účelem
navýšení kapacity z MŠMT z programu 133 310
Předsedající informoval ZO, že došlo k vyhlášení výzvy ze strany MŠMT.
Z výzvy vyplývá závazek obce na spolufinancování akce v minimální výši 30%
z celkových nákladů akce. Podání žádosti je možné maximálně do 1. 9. 2018.

Návrh usnesení
ZO schvaluje a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt: „Stavební
úpravy MŠ Třebsko za účelem navýšení kapacity“ z MŠMT z programu 133
310 a schvaluje závazek spolufinancování akce v minimální výši 30% z
celkových nákladů akce.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 61/2018 bylo schváleno
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9. Rozpočtové opatření 7/2018
Pan Martin Fiala, správce rozpočtu, podrobně seznámil zastupitelstvo obce s
Rozpočtovým opatření č. 7/2018.
Návrh usnesení
ZO schvaluje rozpočtového opatření 7/2018.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 62/2018 bylo schváleno

10.

Různé
Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi:
•přejít od ČEZ k jinému poskytovateli dodávky elektřiny?? – zatím NE
•paní Grünbauerová prodej č.p. 56 včetně přilehlých pozemků (Kaisrovna) –
projednat s paní Grünbauerová za jakých podmínek (hlavně cena) by nabízenou
nemovitost odprodala obci

Předsedající ukončil zasedání v 21,10 hodin

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 7. 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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