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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE dne 23. června 2020
Místo konání:
zasedací místnost OÚ Třebešice, Třebešice 39
Začátek zasedání: 19:30 hod.
Přítomni:
Petr Drahota, Václav Khek, Václav Klokočník, Hana Moravcová, Ivana Novotná, Lukáš Nesvorný
Nepřítomni:
Petra Bauerová
Prezenční listina tvoří přílohu zápisu č.1.
Počet přítomných členů zastupitelstva je 6 a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Hlasování:
PRO / PROTI / ZDRŽEL SE
1. Zahájení zasedání a schválení programu
Předsedající přivítala přítomné, zahájila a dále vedla zasedání ZO. V úvodu uvedla, že termín zasedání ZO a navržený
program byl vyvěšen na ÚD a EÚD obce Třebešice a zastupitelstvo bylo řádně svoláno v termínu. Dále konstatovala, že
ověřovatelé zápisu zasedání ZO ze dne 21. května 2020 Petr Drahota a Václav Klokočník zápis přečetli a svým podpisem
potvrdili jeho správnost. Za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání byli určeni Ivana Novotná a Václav Klokočník.
Zapisovatel Hana Moravcová.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu
Žádosti
Došlá korespondence
Schválení roční účetní závěrky za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019
Závěrečný účet obce za rok 2019
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2020
Finanční záležitosti, plnění rozpočtu
Různé
Diskuze

Návrh usnesení 5-31/2020: Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zasedání.
Hlasování: 6 / 0 / 0
2. Žádosti
ZO se seznámilo s žádostí společnosti Centrum české historie o.p.s. o finanční příspěvek na akci Den české historie.

Návrh usnesení 5-32/2020: Zastupitelstvo obce Třebešice žádost společnosti Centrum české historie o finanční
příspěvek projednalo a s příspěvkem z rozpočtu obce Třebešice nesouhlasí.
Hlasování: 6 / 0 / 0
3. Došlá korespondence
ZO se seznámilo s došlou korespondencí viz. příloha.
Na základě podání ze dne 01.06.2020, nazvané jako „Výzva ke zdržení se imisí průsakem povrchové vody z povrchové
kanalizace obce“ „Žádost o sdělení stavu pasportů komunikace a dešťové kanalizace v obci Třebešice“, vedené pod Č.j.:
136100/2020, které na Obec Třebešice podal JuDr. Marek Hlaváč, advokát (jménem klientů Ing. xxxxxxxx a Ing.
xxxxxxxx) se Ing. xxxxxxxx a Ing. xxxxxxxx, kteří byli přítomni na zasedání Zastupitelstva obce, dotázali, jakým
způsobem a zda, bude řešena dešťová spádová kanalizace kolem jejich nemovitostí, v současné chvíli realizovaná
částečně jako zatrubněná a částečně jako otevřený příkop. Pro ilustraci a demonstraci svých tvrzení předložili 2
fotografie označené jako „jaro 2020“ které jsou přílohou tohoto zápisu. Předsedající současně informovala přítomné,
že společně se zastupitelem Václavem Klokočníkem během deště monitorovali situaci okolo uvedených nemovitostí a
pořízené fotografie jsou přílohou tohoto zápisu, 5 ks ze dne 10. června 2020. Současně byli Ing. xxxxxxxx a Ing.
xxxxxxxx informováni o přípravě řešení, a to o možnosti úpravy dešťové spádové kanalizace kolem jejich nemovitostí
tak, že by tato voda byla odkloněna úplně. Na to Ing. xxxxxxxx reagoval, že by to bylo nejlepší řešení. Toto řešení není
navrženo proto, že by obec Třebešice připouštěla pravdivost tvrzení o imisích, ale v rámci předcházení případných
sporů v budoucnu.

Bereme na vědomí.
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4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019
ZO se seznámilo s účetní závěrkou obce za rok 2019. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č.
220/2013 Sb. Účetní závěrka se skládá z Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy, Inventarizační zprávy a Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření, Výkaz FIN-2-12, Zůstatky běžných účtů a Pokladny, Vyúčtování finančních
prostředků ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje. Účetnictví za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace obce k datu 31. prosince 2019.

Návrh usnesení 5-33/2020: Zastupitelstvo obce Třebešice účetní závěrku za rok 2019 projednalo a dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2019 schvaluje bez připomínek.
Hlasování: 6 / 0 / 0
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019 byla na ÚD a EÚD vyvěšena dne 20. května
2020 a sejmuta 23. června 2020. Ke dni sejmutí se k Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok
2019 nikdo nevyjádřil. Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření Středočeský
kraj, Krajský úřad – odbor kontroly, Zborovská 11, Praha 5. Přezkoumání hospodaření uzavřel Krajský úřad s
následujícím závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu §
17 odst. 7 zák. 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2019 souhlasit bez výhrad.

Bereme na vědomí.
6. Závěrečný účet obce za rok 2019
ZO se seznámilo s Návrhem závěrečného účtu obce za rok 2019, který byl na ÚD a EÚD vyvěšen dne 20. května 2020 a
sejmut 23. června 2020. Ke dni sejmutí se k Návrhu závěrečného účtu obce Třebešice za rok 2019 nikdo nevyjádřil.

Návrh usnesení 5-34/2020: Zastupitelstvo obce Třebešice Návrh závěrečného účtu projednalo a Závěrečný účet obce
za rok 2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019, schvaluje bez výhrad.
Hlasování: 6 / 0 / 0
7. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2020
V souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládá účetní obce ZO ke schválení návrh RO
č. 3/2020.

Návrh usnesení 5-35/2020: Zastupitelstvo obce Třebešice návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové
opatření č. 3/2019 schvaluje.
Hlasování: 6 / 0 / 0
8. Finanční záležitosti, plnění rozpočtu
ZO se seznámilo s přehledem RUD – předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020 - ztráta.

Bereme na vědomí.
9. Různé
9.1. Výběr dodavatele, zakázka „Výměna oken na OÚ Třebešice“
ZO se seznámilo s nabídkami na realizaci zakázky a Zápisem o výběru dodavatele, který předložil Ing. Miroslav
Kratochvíl, pověřená osoba.

Návrh usnesení 5-36/2020: Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje, na základu Zápisu o výběru dodavatele, výběr
dodavatele na zakázku „Výměna oken na OÚ Třebešice“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: 6 / 0 / 0
Diskuze
Pan xxxxxxxx se přihlásil s podnětem a žádostí o řešení situace s dešťovou a spodní vodou, která stéká kolem jeho
nemovitosti, parc. č. 617/14, po účelové komunikaci parc. č. 1136 ve vlastnictví obce, v k.ú. Třebešice, do otevřeného
příkopu u příjezdové komunikace do obce č. 11120, parc. č. 1142. (Počátkem roku 2020 obec Třebešice nechala na tuto
účelovou komunikaci umístit příčně 2 klády, aby zamezila vytékání vody a nečistot na komunikaci č. 11120.) Současně
pan xxxxxxxx informoval, že během rozhovoru, který iniciovala Ing. xxxxxxxx v neděli dopoledne dne 21. června 2020,
zaznělo, že si manželé xxxxxxxx nepřejí, aby jakákoliv voda tekoucí z obecní účelové komunikace parc. č. 1136 ani
příkopy podél komunikace č. 11120 vtékala do jejich vodoteče a do jejich rybníků, aby obec na své náklady prodloužila
dešťovou spádovou kanalizaci a tuto vodu do dešťové kanalizace svedla. Dále uvedl, že by se tímto nebo podobným
řešením pravděpodobně zamezilo a do budoucna předešlo případným sporům. Na toto Ing. xxxxxxxx prohlásila, že se
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v neděli 21. června jednalo o vypjatou situaci. Předsedající manžele xxxxxxxx informovala o faktu, že výše po
komunikaci č. 11120 je další nemovitost. Současně přítomné informovala o skutečnosti, že komunikace č. 11120 a
příkopy kolem této komunikace jsou ve vlastnictví KSÚS, p.o. a není jisté, zda je takové řešení vůbec možné. S KSÚS,
p.o. bude o úpravě příkopů jednáno, a pokud by to do budoucna mělo vyřešit případné zbytečné spory bude o takovou
změnu ze strany obce Třebešice usilováno.
Ing. xxxxxxxx předložil 5ti členům zastupitelstva obce fotokopii dokumentu „Poskytnutí doplňují informace“ (bez
příloh, fotokopie není součástí zápisu neboť nebyla k zápisu poskytnuta) který byl odeslán na Městský úřad Benešov,
Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, Odbor životního prostředí, Vodní hospodářství k rukám Ing. Jakuba Malečka
dle dohody ze dne 10. března 2020 při vodoprávním řízení o dodatečné povolení stavby „Odbahnění a oprava
rybníka – parc. č. 394/1 v k.ú. Třebešice u Divišova“ (dále jen „stavba“) a žádost o změnu povolení k nakládání
s vodami (Č.j.: MUBN/27518/2020/OVH), kdy byla zástupcem obce do protokolu oznámena důvodná obava z poškození
stávající gravitační dešťové kanalizace při opravě rybníka – parc. č. 394/1 (tohoto řízení se za obec Třebešice účastnila
Hana Moravcová a Václav Klokočník, dokument včetně příloh je součástí tohoto zápisu). Ing. xxxxxxxx argumentoval,
že ho starostka udala, on musí jít na MÚBN podat vysvětlení a že to bude mít dohru. Předsedající uvedla, že na nikoho
podání na správní neudělala a pouze doplnila, dle dohody z 10. března 2020, informace. Václav Klokočník poznamenal,
že to „podal“ (na správní) Ing. Jakub Maleček, ale Ing. xxxxxxxx slyšel, že to „poslal“ Ing. Jakub Maleček. Dále Ing.
xxxxxxxx argumentoval, že o žádné kanalizaci nikdy nevěděl ani neslyšel, že je rozbitá dávno (během řízení dne 10.
března 2020 ovšem argumentoval slovy, že to udělala paní xxxxxxxx, když si dělala cestu. Toto ovšem není možné,
neboť vyústění dešťové spádové kanalizace do rybníka Židák bylo v jiném místě, než kde k úpravě svahu docházelo a
v době úpravy sjezdu k nemovitosti paní xxxxxxxx zde Ing. xxxxxxxx ani žádnou nemovitost nevlastnil). Dále se Ing.
xxxxxxxx obrátil na 5 členů zastupitelstva s otázkou, zda o vyústění dešťové spádové kanalizace do rybníka Židák věděl
vůbec ještě někdo jiný než jen předsedající, načež mu informace o zatrubnění ústící do rybníka Židák byla potvrzena.
Diskuze v rámci všech přítomných ještě nějakou dobu pokračovala více v osobní rovině a následně manželé xxxxxxxx
opustili místnost.
Diskuze k ostatním bodům programu byla vedena průběžně.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE z 23. června 2020 | č. 5-31/2020 až 5-36/2020
Hlasování: PRO / PROTI / ZDRŽEL SE
5-31/2020

Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání.
Hlasování: 6 / 0 / 0

5-32/2020

Zastupitelstvo obce Třebešice žádost společnosti Centrum české historie o finanční příspěvek projednalo a
s příspěvkem z rozpočtu obce Třebešice nesouhlasí.
Hlasování: 6 / 0 / 0
Zastupitelstvo obce Třebešice účetní závěrku za rok 2019 projednalo a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
účetní závěrku obce za rok 2019 schvaluje bez připomínek.
Hlasování: 6 / 0 / 0
Zastupitelstvo obce Třebešice Návrh závěrečného účtu projednalo a Závěrečný účet obce za rok 2019, včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019, schvaluje bez výhrad.
Hlasování: 6 / 0 / 0
Zastupitelstvo obce Třebešice návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 3/2019
schvaluje.
Hlasování: 6 / 0 / 0
Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje, na základu Zápisu o výběru dodavatele, výběr dodavatele na zakázku
„Výměna oken na OÚ Třebešice“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: 6 / 0 / 0

5-33/2020

5-34/2020

5-35/2020

5-36/2020

Zastupitelstvo bere na vědomí
– Došlou korespondenci.
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019.
– Finanční záležitosti, plnění rozpočtu.
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Předsedající poděkovala přítomným a jednání Zastupitelstva obce ve 21:50 hod. ukončila.
Zápis byl vyhotoven 1. července 2020.
zapsal: Hana Moravcová

…………………………………………..
starostka Hana Moravcová

zápis ověřili: …………………………………………..
Ivana Novotná
…………………………………………..
Václav Klokočník

Přílohy:
1) Prezenční listina.
2) Žádost Č.j.: 165103/2020.
3) Došlá korespondence: Č.j.: 136100/2020, Č.j.:140100/2020, Č.j.: 147100/2020.
4) 2 fotografie označené jako „jaro 2020“ poskytnuté Ing. xxxxxxxx.
5) 5 fotografií přiložené obcí Třebešice.
6) Zápis o výběru dodavatele.
7) Aktuální přehled RUD.
8) Dokument Poskytnutí doplňující informace včetně příloh.
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