Obec

T řebešice
Třebešice 39, 257 26 Divišov

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE DNE 10. LISTOPADU 2020
Místo konání:
Začátek zasedání:
Přítomni:

zasedací místnost OÚ Třebešice, Třebešice 39
19:30 hod.
Petr Drahota, Václav Khek, Václav Klokočník, Hana Moravcová, Ivana Novotná, Lukáš
Nesvorný
Omluveni:
Petra Bauerová
Prezenční listina tvoří přílohu zápisu.
Počet přítomných členů zastupitelstva je 6, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Hlasování:
PRO / PROTI / ZDRŽEL SE
1. NAVRŽENÝ PROGRAM
1. Zahájení a schválení programu
2. Došlá korespondence
3. Aktuální informace k akci č. IE-12-6009125 „Třebešice TS, kNN a demontáž stávajícího nadzemního
elektrického vedení“, změnová situace s přepojením
4. Projednání žádosti o podporu aktivit – Posázaví o.p.s.
5. Projednání žádosti o dotaci z dotačního programu DČOV
6. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc. č. 1134/1
7. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2020
8. Příprava rozpočtu obce na rok 2021
9. Informování ze zasedání DSO CHOPOS
10. Různé
11. Diskuze
Zahájení zasedání a schválení programu
Předsedající v úvodu uvedla, že zastupitelstvo bylo svoláno řádně a v termínu. Dále konstatovala, že
ověřovatelé zápisu ze zasedání zastupitelstva obce z 6. října 2020, Václav Khek a Petr Drahota, zápis přečetli
a svým podpisem potvrdili jeho správnost. Za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání byli určeni Petr Drahota
a Lukáš Nesvorný. Zapisovatel Hana Moravcová.

Návrh usnesení 8-54/2020: Schválit program zasedání.
Hlasování: 6 / 0 / 0
Usnesení 8-54/2020: Zastupitelstvo schválilo program zasedání.
2. DOŠLÁ KORESPONDENCE
-

Zastupitelstvo se seznámilo a projednalo dílčí úpravy návrhu dohody mezi Ing. Elišky Valdová, Ing. Igora
Valda a Obec Třebešice ze dne 05.11.2020.

Návrh usnesení 8-55/2020: Trvat na připomínkách (doplnění) návrhu dohody z 04.11.2020 s výjmkami.
Hlasování: 6 / 0 / 0
Usnesení 8-55/2020: Zastupitelstvo upravený návrh dohody projednalo a na znění dohody, připomínkách, z
dne 04.11.2020 trvá s výjimkami a postupuje návrh dohody k dalšímu jednání.
-

-

č.j. 268100/2020 z 22.10.2020 od Ing. Elišky Valdové a Ing. Igora Valdy, právní zastoupení JUDr. Marek
Hlaváč, advokát, - „oznámení realizace“ (dešťové svody do silničního příkopu) bez účinné dohody, na
kterou se ale ve svém oznámení manželé Valdovi odvolávají, včetně nepřípustné výzvy směrem k obci.
sdělení OÚ Třebešice č.j. 272100/2020 z 29.10.2020 (vypraveno 30.10.2020) – sdělení a výzva k dodržení
chronologického postupu a zdržení se aktivit bez účinné dohody.

Korespondenci bereme na vědomí.
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-

č.j. 279100/2020 z 05.11.2020 od Ing. Elišky Valdové a Ing. Igora Valdy, právní zastoupení JUDr. Marek
Hlaváč, advokát, „reakce k sdělení k oznámení o realizaci“, v kterém oznamují realizaci svého záměru, a
to bez akceptace výzvy obce Třebešice k dodržení chronologického postupu a zdržení se aktivit bez
účinné dohody.

Korespondenci bereme na vědomí.
-

č.j. 269100/2020 z 26.10.2020 od Ing. Elišky Valdové a Ing. Igora Valdy, právní zastoupení JUDr. Marek
Hlaváč, advokát, „sdělení k projednání námitek ke změně územního plánu obce Třebešice č. 2
zastupitelstvem“.

Korespondenci bereme na vědomí.
3. AKTUÁLNÍ INFORMACE K AKCI Č. IE-12-6009125 „TŘEBEŠICE TS, KNN A DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO
NADZEMNÍHO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ“, ZMĚNOVÁ SITUACE S PŘEPOJENÍM
Projekční kanceláří MAŠEK ELEKTRO s.r.o. předložena změnová situace s přepojením RD č.p. 28 (st. 39/1)
v rámci akce uložení el. vedení po obci do země č. IE-12-6009125 „Třebešice TS, kNN a demontáž stávajícího
nadzemního elektrického vedení“, objednatel a investor ČEZ Distribuce, a.s.. Z důvodu nesouhlasného postoje
vlastníků k uzavření smlouvy o věcném břemenu služebnosti pro hlavní domovní vedení (ČEZ – obec –
vlastníci) a napojení nemovitosti způsobem shodným jako ostatní nemovitosti v obci, bude zachováno
stávající připojení RD č.p. 28 (st. 39/1), tj. ponecháním podpěrného bodu a zachováním sloupu.

Návrh usnesení 8-56/2020: Schválit změnovou situaci v rámci akce uložení el. vedení po obci do země, č. IE
12-6009125 „Třebešice TS, kNN a demontáž stávajícího nadzemního elektrického vedení“, pro nemovitost
RD č.p. 28 (st. 39/1).
Hlasování: 6 / 0 / 0
Usnesení 8-56/2020: Zastupitelstvo schválilo změnovou situaci v rámci akce uložení el. vedení po obci do
země, č. IE 12-6009125 „Třebešice TS, kNN a demontáž stávajícího nadzemního elektrického vedení“, pro
nemovitost RD č.p. 28 (st. 39/1) - zachováno stávající připojení formou nadzemního vedení, tj. ponecháním
podpěrného bodu a zachováním sloupu.
4. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU AKTIVIT – POSÁZAVÍ O.P.S.
Předložena žádost o podporu aktivit – Posázaví o.p.s. na rok 2021.

Návrh usnesení 8-57/2020: Schválit žádost o podporu aktivit na rok 2021 a poskytnout příspěvek ve výši 5.000
Kč.
Hlasování: 2 / 4 / 0
Usnesení 8-57/2020: Zastupitelstvo žádost POSÁZAVÍ o.p.s. o podporu aktivit projednalo a s poskytnutím
neinvestiční dotace nesouhlasí.
5. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z DOTAČNÍHO PROGRAMU DČOV Z ROZPOČTU OBCE TŘEBEŠICE NA ROK
2020
Žadatel Hana Štamberková – žádost o dotaci z dotačního programu „DČOV“ z rozpočtu obce Třebešice.

Návrh usnesení 8-58/2020: Schválit dotaci z dotačního programu Výstavba „D-ČOV“ z rozpočtu obce
Třebešice na rok 2020.
Hlasování: 6 / 0 / 0
Usnesení 8-58/2020: Zastupitelstvo schválilo dotaci z dotačního programu Výstavba „D-ČOV“ z rozpočtu obce
Třebešice na rok 2020 pro paní Hanu Štamberkovou. Dotace bude žadatelce proplacena dle pravidel pro
poskytování dotace k dotačnímu programu výstavba „D-ČOV“ v obci Třebešice z rozpočtu obce Třebešice.
6. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O PRODEJ ČÁSTI POZEMKU PARC. Č. 1134/1
Záměr obce odprodat část pozemku parc. č. 1134/1, v GP vedené jako díl 1134/3 o výměře 15 m2, Marii
Moravcové byl zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce od 12.10.2020 do 27.10.2020, k záměru
se ve lhůtě nikdo nevyjádřil.
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Návrh usnesení 8-59/2020: Schválit prodej části pozemku parc. č. 1134/1, v GP vedené jako díl 1134/3 o
výměře 15 m2, Marii Moravcové za 100,00 Kč/m2, náklady hradí žadatel.
Hlasování: 5 / 0 / 1 (zdržel se: Hana Moravcová)
Usnesení 8-59/2020: Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku parc. č. 1134/1, v GP vedené jako díl
1134/3, o výměře 15 m2 Marii Moravcové za cenu 100,00 Kč/m2, náklady spojené se zapsáním do KN půjdou
k tíži nabyvatele.
7. ÚPRAVA ROZPOČTU – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2020
V souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládá účetní obce ke schválení
návrh RO č. 5/2020.

Návrh usnesení 8-60/2020: Schválit RO č. 5/2020.
Hlasování: 6 / 0 / 0
Usnesení 8-60/2020: Zastupitelstvo rozpočtové opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 5/2020
schvaluje.
8. PŘÍPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2021
Zastupitelstvo se seznámilo s aktuálním plněním rozpočtu na rok 2020 k 31.10.2020 a s návrhem rozpočtu
obce Třebešice na rok 2021.

Návrh usnesení 8-61/2020: Schválit zveřejnění návrhu rozpočtu obce Třebešice na rok 2021.
Hlasování: 6 / 0 / 0
Usnesení 8-61/2020: Zastupitelstvo návrh rozpočtu projednalo a se zveřejněním návrhu rozpočtu obce
Třebešice na rok 2021 souhlasí.
9. INFORMOVÁNÍ ZE ZASEDÁNÍ DSO CHOPOS
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s programem a průběhem zasedání DSO CHOPOS 27.10.2020.

Bereme na vědomí.
10. RŮZNÉ
Nebyl zařazen žádný bod.
11. DISKUZE
Diskuze k jednotlivým bodům programu byla vedena průběžně.
Dotaz: Ing. Eliška Valdová vznesla dotaz na nahlížení do pamětní knihy obce, kdy bude k náhledu, a současně
oznámila, že by případně chtěla pamětní knihu obce Třebešice doplnit o vlastní text.
Předsedající poděkovala přítomným a jednání zastupitelstva obce ve 21 hod. ukončila.
Zápis byl vyhotoven 17. listopadu 2020.
otisk úředního razítka
Hana Moravcová
starostka
zapsal: Hana Moravcová

zápis ověřili: Petr Drahota

Lukáš Nesvorný
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