Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Třebsko, konaného dne 21. listopadu 2018 od 19.00
hodin
Místo:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Obecní úřad Třebsko, Třebsko č.p. 4
Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Brázda, Petr Jurica
viz prezenční listina

Zapisovatel:
Martin Fiala
Ověřovatelé zápisu: Petr Jurica a Pavel Šedivý

A.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Třebsko (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19,00 hodin starostou obce Martinem Kazdou („dále jen předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o
konání veřejného zasedání byla řádně vyvěšena. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Třebsko zveřejněna v
souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14. 11. 2018 do 21. 11. 2018
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomno je pět členů zastupitelstva (z celkového počtu všech pěti
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Petra Juricu a Pana Pavla
Šedivého a zapisovatelem pana Martina Fialu. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko určuje ověřovateli zápisu pana Petra Juricu a pana
Pavla Šedivého, zapisovatelem pana Martina Fialu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 84/2018 bylo schváleno
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Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění.

Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
8 - Schválení rozpočtu MŠ Třebsko na rok 2019 – náklady z provozní dotace OU
Třebsko
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 85/2018 bylo schváleno

9 - Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Třebsko na roky 2020 a 2021
– náklady z provozní dotace OU Třebsko
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 86/2018 bylo schváleno

10 – Žádost o poskytování finančního příspěvku na zajištění dovozu jídla pro
důchodkyni paní Blanku Vachulkovou
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 87/2018 bylo schváleno

11 – Žádost o zařazení části pozemku do územního plánu
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 88/2018 bylo schváleno
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12 – Určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního
plánu
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 89/2018 bylo schváleno

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko schvaluje následující program veřejného zasedání:

Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření
Výběr projektanta - Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a
aktualizace rozpočtu „Splašková kanalizace a ČOV Třebsko“
4. Schválení způsobu výběru zhotovitele pro akci: „Zateplení objektu
prodejny č.p. 36 v obci Třebsko“
5. Návrh rozpočtu na rok 2019
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021
7. Záměr obce nakoupit, směnit, prodat, pronajmout pozemky
8. Schválení rozpočtu MŠ Třebsko na rok 2019 – náklady z provozní dotace
OU Třebsko
9. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Třebsko na roky 2020 a
2021 – náklady z provozní dotace OU Třebsko
10. Žádost o poskytování finančního příspěvku na zajištění dovozu jídla pro
důchodkyni paní Blanku Vachulkovou
11. Žádost o zařazení části pozemku do územního plánu
12. Určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního
plánu
1.
2.
3.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 90/2018 bylo schváleno
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B.

Přistoupení k programu

Před zahájením vlastního zasedání Zastupitelstva obce požádal předsedající
hosta paní Kovářovou (Státní pozemkový úřad – Pobočka Příbram), aby
seznámila ZO s důvodem své návštěvy. Paní Kovářová oslovila ZO
s odůvodněním, že by ráda seznámila celé ZO se situací ohledně stavby polní
cesty RC 1 v k.ú. Třebsko. Hostem na ZO byl i zástupce zhotovitele cesty pan
Vladimír Vacek. Paní Kovářová postupně obeznámila ZO s průběhem stavby polní
cesty RC 1 a konstatovala, že reklamované vady ze strany obce Třebsko
prostřednictvím pana starosty Martina Kazdy byly stavební firmou odstraněny.
Jedna z vad (vysoké sjezdy k jednotlivým pozemkům) byla diskutována mezi
starostou obce a paní Kovářovou. Starosta obce argumentoval informací od pana
Šefrny, že i on má připomínky k chybnému provedení sjezdu na jeho pozemek.
Tuto informaci paní Kovářová starostovi obce vyvrátila podepsaným protokolem
od pana Šefrny, že ke sjezdu z cesty na jeho pozemek připomínky nemá. K tomu
se vyjádřil starosta obce, že má od pana Šefrny jinou ústní informaci, ale
samozřejmě pokud existuje podepsaný protokol lze tuto připomínku považovat za
uzavřenou. Následně byla diskutována (jediná, ale pro obec zásadní vada – výška
asfaltového povrchu cesty). Paní Kovářová opakovaně uváděla, že cesta je
postavena dobře a vyzdvihla kvalitu firma, která stavbu realizovala s odkazem na
spousty stejně realizovaných cest v okolí obce Třebsko. Jako další pozitivní bod
uváděla zodpovědnost a kvalitu stavebního dozoru. V neposlední řádě uvedla, že
obec má na stavbu záruku pět let. Dále byl uveden argument, že byl na cestě
proveden, na základě požadavku obce Třebsko, zátěžový test, který dopadl dobře.
Ze strany paní Kovářové padl dotaz, na základě čeho vlastně obec Třebsko
argumentuje, že výška asfaltového povrhu neodpovídá projektové dokumentaci.
Následně si vzal slovo starosta obce a konstatoval, že sice souhlasí s tím, že
většina reklamovaných vad ze strany obce byla odstraněna, ale ne vždy bylo
jednoduché zhotovitele o oprávněnosti reklamovaných vadách přesvědčit.
Poznámka zastupitelstva obce: je zarážející, když na stavbě byl kvalitní stavební
dozor, proč musela spoustu vad reklamovat obec Třebsko prostřednictvím starosty
obce. Výsledkem většího počtu reklamovaných vad byla reakce ze strany
realizátora akce, že panu starostovy byl na stavbu zakázán přístup. Tuto informací
paní Kovářová vyvrací. Dále pan starosta argumentoval, že jako zástupce obce
Třebsko se musí v souladu se zákonem o obcích chovat jako řádný hospodář a
právě z tohoto důvodu odmítá obec převzít cestu, která není postavena v souladu
s projektovou dokumentací – není dodržena výška asfaltového povrchu. Na stavbu
je sice záruka pět let, ale co pak? Když dojde k projevení vady nízké vrstvy
asfaltového povrchu po uplynutí záruční doby? To má pak obec utrácet své peníze
za opravu a vlastně pykat za to, že do svého vlastnictví převzala stavbu, která
není provedena v souladu s platnou projektovou dokumentací? Starosta obce se
dále vyjádřil k provedené zátěžové zkoušce, že sice byla provedena, ale ne stylem
jaký požadovala obec. K reklamované vadě ohledně výšky asfaltového povrchu
starosta obce uvedl, že jelikož zhotovitel odmítal na žádost obce provést zkušební
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vrty, které by prokázaly výšku asfaltové vrstvy, rozhodla se obec provést dva
zkušební vrty sama. Oba vrty prokazují, že asfaltová vrstva je nižší, než požaduje
schválená projektová dokumentace. Pro důkaz tohoto tvrzení poskytl starosta ke
zkontrolování vyvrtaný materiál tzv. „válečky“, jednak zástupci zhotovitele a jednak
paní Kovářové. Paní Kovářová reagovala opětovným argumentem, že má obec
pětiletou záruku na zhotovenou cestu. Pan starosta následně uvedl, že jelikož
nebylo možné přesvědčit speciální stavební úřad Příbram, že kolaudační
rozhodnutí na dotčenou cestu vydal, přestože cesta není postavena dle schválené
projektové dokumentace, obrátila se obec Třebsko na Krajský úřad Středočeského
kraje s žádostí o přezkumné řízení ve věci kolaudačního souhlasu. Paní Kovářová
dále upozornila ZO, že Obec Třebsko se zavázala převzít vybudovanou cestu po
ukončení kolaudačního řízení do svého vlastnictví. Nyní, však obec odmítá cestu
převzít. Paní Kovářová s odvolávkou na příslušné zákony upozornila ZO, že pokud
cestu obec nepřebere do svého vlastnictví a tím nedojde k proplacení dotace na
vybudování cesty, bude tato částka vymáhána po obci Třebsko. Nejzazší termín
pro proplacení dotace je duben 2019.
Následná vzájemná dohoda o dalším postupu, Obec Třebsko počká na vyjádření
Krajského úřadu ke své žádosti. Po obdržení vyjádření Krajského úřadu sdělí obec
Třebsko písemně Státnímu pozemkovému úřadu – pobočka Příbram rozhodnutí o
svém dalším postupu. V případě potřeby svolá obec Třebsko zasedání obecního
zastupitelstva, kde bude tato kauza za účasti zástupců Státního pozemkového
úřadu a zástupců zhotovitele dále řešena.
Paní Kovářová předala starostovi obce dopis od Státního pozemkového úřadu.
V dopise jsou uvedeny skutečnosti ohledně sporné cesty.
Po projednání všech témat ohledně sporné cesty se paní Kovářová (Státní
pozemkový úřad – Pobočka Příbram) a pan Vacek (zástupce zhotovitele) rozloučili
a zasedání ZO opustili.
ZO následně přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu

1. Kontrola usnesení
Pan Petr Jurica, předseda kontrolního výboru sdělil, že veškerá usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 26. 9. 2018 jsou splněna, nebo
průběžně plněna.
Kontrola bez výhrad.
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2. Rozpočtové opatření
Pan Martin Fiala, správce rozpočtu, podrobně seznámil zastupitelstvo obce s
Rozpočtovým opatření č. 11/2018 a rozpočtovým opatřením č. 12/2018.
Rozpočtové opatření č. 11/2018 bylo schváleno starostou obce v rámci jeho
kompetencí 28.9.2018. Rozpočtové opatření č. 12/2018 bylo schváleno starostou
obce v rámci jeho kompetencí 30.10.2018
ZO bere na vědomí.

Návrh usnesení
ZO schvaluje, že navýšení závazných ukazatelů na příjmové straně rozpočtu v rámci
rozpočtového opatření 11/2018 je možné zapojit do výdajů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 91/2018 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje, že navýšení závazných ukazatelů na příjmové straně rozpočtu v rámci
rozpočtového opatření 12/2018 je možné zapojit do výdajů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 92/2018 bylo schváleno

3. Výběr projektanta - Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a
aktualizace rozpočtu „Splašková kanalizace a ČOV Třebsko“
Předsedající v souladu s usnesením č. 70/2018 oslovil níže uvedené subjekty
s žádostí o cenovou nabídku na zpracování Dokumentace pro provedení stavby
(DPS) a aktualizaci rozpočtu „Splašková kanalizace a ČOV Třebsko“
Oslovené společnosti:
• Ing. Václav Ureš, Příbram
• Fiala projekty s.r.o.
• VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

Ing. Václav Ureš, Příbram – se písemně omluvil, že nabídku z kapacitních důvodu
neposkytne
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Nabídku zaslali společnosti:
• Fiala projekty s.r.o.
• VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.
U jednotlivých nabídek byla hodnocena cena bez DPH za celkové zpracování:

Fiala projekty s.r.o.
VODOHOSPODÁŘSKÉ
INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

Cena bez DPH
380.000,-Kč
444.000,-Kč

Pořadí
1.
2.

Návrh usnesení
ZO souhlasí s výběrem společnosti Fiala projekty s.r.o. jako zpracovatelem
projektové dokumentace – stupeň Dokumentace pro provedení stavby (DPS) +
aktualizace rozpočtu na projekt: Splašková kanalizaci a ČOV Třebsko z důvodu
nejnižší cenové nabídky. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy se zpracovatelem
Fiala projekty s.r.o.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 93/2018 bylo schváleno

4. Schválení způsobu výběru zhotovitele pro akci: „Zateplení objektu
prodejny č.p. 36 v obci Třebsko“
Předsedající sdělil, že jak již ZO informoval na zasedání dříve získala obec
rozhodnutí o poskytnutí dotace na: Zateplení objektu prodejny č.p. 36 v obci
Třebsko z projektu Zelená úsporám. Vzhledem k finančnímu rozsahu projektu se
jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu a výběr dodavatele musí být proveden
v souladu s obecní směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
v souladu s podmínkami fondu, který je poskytovatelem dotace. Předsedající dále
navrhl, aby vzhledem k malým zkušenostem obce s výběrovým řízením,
zorganizovala výběrové řízení na dodavatele prací externí firma, která má
s výběrovým řízením zkušenosti. Tento bod bude podrobněji řešen na příštím
zasedání ZO.
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Návrh usnesení
ZO schvaluje provést výběrové řízení na zhotovitele akce: „Zateplení objektu
prodejny č.p. 36 v obci Třebsko“ za pomoci externí odborné firmy. Podrobněji bude
řešeno na příštím zasedání ZO.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 94/2018 bylo schváleno

5. Návrh rozpočtu na rok 2019
Pan Martin Fiala (správce rozpočtu) seznámil ZO s Návrhem rozpočtu na rok
2019. Upozornil ZO, že v rozpočtu není zohledněno
-čerpání schválené dotace a investic na stavbu kanalizace a ČOV
Návrh byl projednán a bude vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce
po dobu minimálně 15 dní.

Návrh usnesení
ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 95/2018 bylo schváleno

6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021
Pan Martin Fiala (správce rozpočtu) seznámil ZO s Návrhem střednědobého
výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021. Upozornil ZO, že v rozpočtu není
zohledněno
-čerpání schválené dotace a investic na stavbu kanalizace a ČOV
Návrh byl projednán a bude vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce
po dobu minimálně 15 dní.

Návrh usnesení
ZO schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 96/2018 bylo schváleno
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7. Záměr obce nakoupit, směnit, prodat, pronajmout pozemky
Předsedající informoval ZO, že v souladu s usnesením č. 59/2018 řeší obec nákup
části pozemku p.č. 40 v katastru obce Třebsko (pozemek u hasičárny). Jedná se o
odkup 190 m2 za cenu 600,-Kč/m2. Budoucí záměr obce je na zakoupeném
pozemku provést výstavbu nové budovy, ve které by bylo zázemí hasičské
zbrojnice a obecního úřadu a to i za cenu zbourání stávající budovy hasičské
zbrojnice.

Návrh usnesení
ZO schvaluje nákup části pozemku o výměře 190 m2 pozemku p.č. 40 v katastru
obce Třebsko (pozemek u hasičárny), který je zapsán na LV č. 46 od pana
Jaroslava Šedivého, Třebsko č.p. 19, 262 42 za cenu 600,-Kč/m2. ZO pověřuje
starostu obce provedením potřebných administrativních úkonů v souvislosti
s nákupem pozemku.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 97/2018 bylo schváleno

Předsedající dále informoval ZO, že řeším s novým majitelem pozemku 47/1
v katastru obce Třebsko (pozemek u nádob na tříděný odpad), možnost výměny
části pozemku, tak aby obec měla přístupný pozemek 129/1 v katastru obce
Třebsko (pozemek v majetku obce) od nádob na tříděný odpad. Až dojde ke
konkrétní dohodě ohledně směny pozemků bude směna pozemků řešena na ZO.
ZO bere na vědomí.

8. Schválení rozpočtu MŠ Třebsko na rok 2019 – náklady z provozní
dotace OU Třebsko
Předsedající seznámil ZO s předloženým rozpočtem MŠ Třebsko na rok 2019,
jedná se využití finančního příspěvku obce Třebsko na provoz MŠ Třebsko v roce
2019. Celkový finanční objem je 170.000,- Kč.

Návrh usnesení
ZO schvaluje předložený rozpočet MŠ Třebsko na rok 2019 – náklady z provozní
dotace OU Třebsko v celkové výši 170.000,-Kč
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 98/2018 bylo schváleno
Stránka 9 (celkem 13) Zápis ze zasedání ZO 21. listopadu 2018

9. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Třebsko na roky 2020
a 2021 – náklady z provozní dotace OU Třebsko
Předsedající seznámil ZO s předloženým střednědobým výhledem rozpočtu MŠ
Třebsko na roky 2020 a 2021, jedná se využití finančního příspěvku obce Třebsko
na provoz MŠ Třebsko. Finanční objem obce Třebsko pro rok 2020 je 170.000,Kč a pro rok 2021 také 170.000,-Kč

Návrh usnesení
ZO schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Třebsko na roky 2020
a 2021 – náklady z provozní dotace OU Třebsko pro rok 2020 ve výši 170.000,-Kč
a pro rok 2021 ve výši 170.000,-Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 99/2018 bylo schváleno

10. Žádost o poskytování finančního příspěvku na zajištění dovozu
jídla pro důchodkyni paní Blanku Vachulkovou
Předsedající seznámil ZO s obdrženou žádostí od Ing. Stanislava Petáka.
V žádosti se uvádí: obracíme se na Vás s žádostí o projednání možnosti
poskytování příspěvku na zajištění dovozu jídla pro důchodkyni Blanku
Vachulkovou, trvale bytem Třebsko 13. Důvodem naší žádosti je vysoký věk paní
Vachulkové (89 let), který jí neumožňuje zajišťovat si nákup potravin vlastní
pomocí. Předsedající k žádosti uvedl, že kontaktoval firmu, která dovoz jídel
zajišťuje a zjistil, že by obec s touto firmou musela podepsat smlouvu na
zmiňovanou službu a finančně by to pro obec představovalo částku cca 60.000,Kč. K uvedené žádosti bohužel ZO jednomyslně konstatovalo, že vzhledem
k velkým investičním záměrům obce v brzké budoucnosti (výstavba kanalizace a
ČOV) a vzhledem k omezenému rozpočtu obce, ZO nesouhlasí s poskytnutím
finanční dotace na dovážení jídla pro paní Blanku Vachulkovou. ZO k uvedené
žádosti dodává, že paní Blanka Vachulková má v blízkém okolí obce Třebsko
příbuzné, tudíž není paní Vachulková odkázána jen sama na sebe.

Návrh usnesení
ZO neschvaluje poskytnutí dotace na dovážení jídla pro důchodkyní paní Blanku
Vachulkovou. ZO pověřuje starostu obce, v souladu s tímto usnesením, odpovědí
na obdrženou žádost.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 100/2018 bylo schváleno
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11.

Žádost o zařazení části pozemku do územního plánu

Předsedající seznámil ZO s obdrženou žádostí od paní Jany Adamcové. V žádosti
se uvádí: Žádám o zařazení části pozemku parcelní č. 603 v k,ú.Třebsko do
územního plánu obce Třebsko za účelem výstavby RD k trvalému bydlení.
Starosta obce požádal našeho zpracovatele územního plánu o vyjádření k této
žádosti. Ve vyjádření se mimo jiné uvádí: …Předmětný pozemek se nachází na
jihovýchodním okraji sídla mezi zástavbou a rybníkem Požerák. Část pozemku je
zasažena dvěma územními limity – přes západní část pozemku prochází koridor
vysokého napětí elektro s ochranným pásmem a samotný rybník s okolními
břehovými porosty je součástí ÚSES (je zde vymezeno lokální biocentrum).
Střední část pozemku (přibližně) sice není dotčena těmito omezeními, koncepčně
ale není k zástavbě optimální. Došlo by k neopodstatněnému rozšiřování
zástavby, dosud ukončené zahrádkami (při západní hranici) a zástavbou podél
jižní strany komunikace. V těchto přilehlých lokalitách územní plán navrhuje pouze
doplnění volných proluk na plochách navržených již předchozím územním plánem.
…. V neposlední řadě byl tento požadavek podán až v době dokončení etapy
„návrh ÚP pro společné jednání“, což by v této fázi znamenalo komplikace s
dodatečným doplňováním, přepočítáváním ploch a vykazováním bilancí (přestože
před zahájením prací byli občané a vlastníci pozemků prostřednictvím webu
vyzváni k podávání podnětů). Z výše uvedených důvodů je nyní zařazení části
předmětného pozemku do zastavitelných ploch v územním plánu nevhodné. …

Návrh usnesení
ZO s přihlédnutím k vyjádření zpracovatele nového územního plánu obce Třebsko
neschvaluje rozšíření územního plánu – neschvaluje zařazení části pozemku
parcelní č. 603 v k,ú.Třebsko do územního plánu obce Třebsko za účelem
výstavby RD k trvalému bydlení. ZO pověřuje starostu obce, v souladu s tímto
usnesením, odpovědí na obdrženou žádost.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 101/2018 bylo schváleno

12. Určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem
územního plánu
Předsedající informoval ZO, že v rámci rozhodnutí obce o pořízení nového
územního plánu obce Třebsko zároveň usnesením 28/2017 určilo starostu obce
pana Martina Kazdu jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem
územně plánovací dokumentace ve správním území obce Třebsko. Nyní,
vzhledem k proběhnutí voleb do ZO obce je potřeba toto rozhodnutí aktualizovat.
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Návrh usnesení
ZO určuje dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, pana Martina Kazdu jako zastupitele, který bude spolupracovat
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace ve správním území obce
Třebsko.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 102/2018 bylo schváleno

Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi:
-získána dotace na kanalizaci a ČOV Třebsko, je potřeba řešit finanční úvěr
-zrušit výpověď účetní program, obec zatím zůstane u stávajícího účetního
programu
-pan Volák žádá o povolení pokácení stromu na svém pozemku – ze strany obce
vydat kladné stanovisko
-dešťová kanalizace kolem nových parcel směrem k „vodárně“ – oslovit majitele
parcel zda budou ochotni na dešťovou kanalizaci přispět, starosta zjistí
odhadovanou cenu projektu
-zajistit odhadovanou cenu projektu pro úpravu výjezdu na hlavní silnici z cesty
od nových parcel z cesty pana Bondry
-obec bude prodávat vytěžené dřevo napadené kůrovcem za cenu 650,-Kč za
plnometr (smrk z kalamity kůrovce)

Předsedající ukončil zasedání v 21,15 hodin
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Zápis byl vyhotoven dne: 28. 11. 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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