Obec Třanovice

Zápis
z 9. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni
1 občan

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v
hodin starostou obce Bc. Janem Tomiczkem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Třanovice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11.12.2015 do 21.12.2015. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno
je 12 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, předanou
členům zastupitelstva, a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

1.
2.
3.
4.
5.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program 9. zasedání:
Rozpočet obce na rok 2016
Podnět ke změnám územního plánu
Investice obce
Kupní smlouvy
Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/9/ZO/2015 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Ing. Břetislava Korče a p. Jana Ovčařího,
zapisovatelem p. Lucii Grygovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Břetislava Korče a p. Jana
Ovčařího, zapisovatelem p. Lucii Grygovou.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/9/ZO/2015 bylo schváleno.
V 17,10 hod. se na zasedání zastupitelstva dostavil p. Ryszard Jochymek, celkový počet přítomných
zastupitelů je nyní 13.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 29.9.2015,
19.10.2015, 10.11.2015, 23.11.2015, 1.12.2015 a 14.12.2015 - zastupitelstvo obce bere zprávu o
činnosti rady na vědomí

Ad.1) Rozpočet obce na rok 2016
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce Třanovice na rok 2016. Návrh rozpočtu byl zveřejněn
na úřední desce a současně na elektronické úřední desce obecního úřadu Třanovice od 4.12.2015
dosud.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje rozpočet obce Třanovice na rok 2016.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje, aby z paragrafu č. 6409 rozpočtu obce Třanovice
pro rok 2016 (ostatní činnosti mj. dotace OS) bylo pro Program na podporu zájmových
činností vyčleněno 100 tis. Kč.
c) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje v rámci rozpočtu obce na rok 2016 neinvestiční
příspěvek příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola Třanovice pro rok 2016 ve výši
930.000,- Kč (devět set třicet tisíc korun českých)
d) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Rozpočtový výhled obce Třanovice do roku 2022 dle
přiloženého návrhu (příloha č. 5)
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/9/ZO/2015 bylo schváleno.

Ad.2) Podnět ke změnám územního plánu
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podanými žádostmi na změnu územního plánu (celkem 17
žádostí).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje podnět ke změnám územního plánu obce
Třanovice.
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Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/9/ZO/2015 bylo schváleno.

Ad.3) Investice obce
Komunitní centrum- o dotaci požádáno ROP (Regionální operační program), akce probíhá, smlouva o
dílo se zhotovitelem firmou VAPES je prodloužena do 31.5.2016
Zastupitelstvo obce Třanovice si je vědomo, že u podané žádosti o dotaci, předložené v rámci
dočerpávací výzvy k předkládání projektů v prioritní ose Rozvoje venkova, pro projekt s názvem
„Komunitní centrum v Třanovicích – 1.etapa, nemusí žádnou dotaci z ROP Moravskoslezsko obdržet,
a je připraveno projekt profinancovat v plné výši ze svých vlastních zdrojů a byl projednán finanční
krytí provozní ztráty, kterou generuje projekt a to po celou dobu povinné udržitelnosti projektu.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice si je vědomo, že u podané žádosti o dotaci, předložené
v rámci dočerpávací výzvy k předkládání projektů v prioritní ose Rozvoje venkova, pro
projekt s názvem „Komunitní centrum v Třanovicích – 1.etapa, nemusí žádnou dotaci z ROP
Moravskoslezsko obdržet, a je připraveno projekt profinancovat v plné výši ze svých
vlastních zdrojů.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice se zavazuje k finančnímu krytí provozní ztráty, kterou
generuje projekt „Komunitní centrum v Třanovicích – 1. Etapa“, a to po celou dobu povinné
udržitelnosti projektu.

Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/9/ZO/2015 bylo schváleno.
Akce realizované jinými subjekty:
Komunikace a mostek směr Chlumský – realizace Státní pozemkový úřad, další část souboru akcí,
které vyplynuly z pozemkových úprav, dokončeno
Oprava stupně naproti Hrušce – realizace Povodí Odry, státní podnik, ve středu 23.9. přejímka
staveniště, práce pokračují

Ad.4) Kupní smlouvy
a) Zastupitelstvo obce projednalo návrh kupní smlouvy mezi Obcí Třanovice (kupující) a
XXXXX (prodávající) na koupi podílu ve výši 1/6 na pozemcích parc. č. 1718/2 ostatní
plocha, jiná plocha, parc. č. 1721/2 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1691/4 lesní pozemek,
parc.č. 1714 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2857 lesní pozemek, parc. č.
4008 lesní pozemek, parc. č. 4009 lesní pozemek, parc. č. 4012 lesní pozemek, parc. č.
4062 lesní pozemek a parc. č. 4065 lesní pozemek za kupní cenu Kč 6,-/m2, tj. celkem za
20.130 m2 Kč 120.780,- Kč z toho 1/6 20.130,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Třanovice (kupující) a
XXXXX (prodávající) na koupi podílu ve výši 1/6 na pozemcích parc. č. 1718/2 ostatní
plocha, jiná plocha, parc. č. 1721/2 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1691/4 lesní pozemek,
parc.č. 1714 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2857 lesní pozemek, parc. č.
4008 lesní pozemek, parc. č. 4009 lesní pozemek, parc. č. 4012 lesní pozemek, parc. č.
4062 lesní pozemek a parc. č. 4065 lesní pozemek za kupní cenu Kč 6,-/m2, tj. celkem za
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20.130 m2 Kč 120.780,- Kč z toho 1/6
korun českých).

20.130,- Kč (slovy: dvacet tisíc jedno sto třicet

Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/9/ZO/2015 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce projednalo návrh kupní smlouvy mezi Obcí Třanovice (kupující) a
XXXXX (prodávající) na koupi pozemků parc.č. 3692/2 a 3706/2 v k.ú.Třanovice. Jedná se
o pozemky pod a u autobusové zastávky „Třanovice, U Labudy“ a to po levé a po pravé
straně silnice II.třídy včetně ochranného pásma (silnice II/474), kdy dle znaleckého
posudku č. 2843-91/2015 cena oceněných pozemků činí 6.213,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Třanovice (kupující) a
XXXXX (prodávající) na koupi pozemků parc.č. 3692/2 a 3706/2 v k.ú.Třanovice za kupní
cenu 6.213,- Kč (slovy: šest tisíc dvě stě třináct korun českých). Jedná se o pozemky pod a u
autobusové zastávky „Třanovice, U Labudy“ a to po levé a po pravé straně silnice II.třídy
včetně ochranného pásma (silnice II/474), kdy cena byla stanovena dle znaleckého posudku
č. 2843-91/2015 ze dne 10.10.2015.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/9/ZO/2015 bylo schváleno.

Ad.4) Různé, diskuse
a) Zastupitelstvo obce Třanovice přijalo obecně závaznou vyhlášku obce Třanovice
č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Třanovice č.
3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Třanovice
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/9/ZO/2015 bylo schváleno.

b) Zastupitelstvo obce Třanovice přijalo Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 8/2013 o stanovení
hospodářské činnosti obce, kdy předmětem úpravy je bod „2 Předmět činnosti“ se mění:
2.1. nájmy nebytových prostor – objekt čp. 1 a 225, 2.2. vodní hospodářství včetně
čištění odpadních vod, 2.3. lesní hospodářství – mimo výkon OLH, 2.4. sběrný dvůr.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 8/2013 o stanovení
hospodářské činnosti obce, kdy předmětem úpravy je bod „2 Předmět činnosti“ se mění:
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2.1. nájmy nebytových prostor – objekt čp. 1 a 225, 2.2. vodní hospodářství včetně čištění
odpadních vod, 2.3. lesní hospodářství – mimo výkon OLH, 2.4. sběrný dvůr (příloha č.3).
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/9/ZO/2015 bylo schváleno.
c) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku –
dokumentace studie s názvem Agropenzion Na statku z důvodu, že projekt nebude
realizován.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku
dokumentace studie s názvem Agropenzion Na statku z důvodu, že projekt nebude
realizován (příloha č.4)
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/9/ZO/2015 bylo schváleno.
d) Zastupitelstvo obce projednalo příspěvek na činnosti Charity Český Těšín a to formou daru ve
výši 50.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje příspěvek na činnost Charity Český Těšín formou
daru ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých)
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/9/ZO/2015 bylo schváleno.
 Ing. Břetislav Korč měl dotaz, zda je lávka přes řeku Stonávku dokončená, že chybí 1
dlažební kostka – odstranění vad má být provedeno začátkem roku 2016
 Pan Jan Ovčaří informoval, že dne 18.12.2015 se konala komise životního prostředí,
kdy upozornil na stav stromů naproti železného mostu směrem k M.Guznarovi – je
nutno odstranit poškozené větve – bude se to řešit s firmou Třanovice služby, o.p.s.,
dále myslivci žádají, zda by se mohla umístit závora směrem k rybníkům, aby tam
nemohli vjíždět cizí auta, kdy dochází k volnému pobíhání psů, kteří plaší zvěř – cca
před měsícem bylo umístěno dopravní značení zákazu vjezdu.
*

*

*

Paní Lucie Grygová přečetla usnesení, která byla přijata na 9. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající v 18,20 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Rozpočet obce na rok 2016
Dodatek č. 1 ke směrnici č. 8/2013 o stanovení hospodářské činnosti obce
Návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku-dokumentace studie Agropenzion Na
statku
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5) Rozpočtový výhled obce Třanovice do roku 2022
6) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 22.prosince 2015
Zapisovatel: Lucie Grygová
Ověřovatelé:

Ing. Břetislav Korč

......…….……...dne ...........................................

Jan Ovčaří

.……............... dne...........................................

Starosta:

Bc. Jan Tomiczek………………..…........... dne ..........................................

Místostarosta:

Miroslav Lejka ……….……………………..…dne…………………………………………
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