Obec Třanovice

Zápis
z 11. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 20.6.2016 v 18. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

11 členů ZO Třanovice, 4 omluveni
4 občané

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18, 00
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.června 2016 do 20. června 2016. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno
je 11 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program 11. zasedání:
1. Účetní závěrka za rok 2015
2. Závěrečný účet a výsledek hospodaření obce za rok 2015
3. Majetek obce, vyřazení, nákup pozemků
4. Veřejnoprávní smlouva
5. Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/11/ZO/2016 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Martin Guznar a Ryszard Jochymek,
zapisovatelem Renátu Frimlovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Martina Guznara a Ryszarda
Jochymka, zapisovatelem paní Renátu Frimlovou.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/11/ZO/2016 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 21.3.2016,
18.4.2016, 2.5.2016 a 16.5.2016 - zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí

Ad. 1 účetní závěrka obce za rok 2015
Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za r. 2015. Schvalující orgán v průběhu roku formou
sledování plnění a čerpání rozpočtu, efektivně posuzoval rizika a možné ztráty, které mohly účetní
jednotku ovlivnit. Tím se zamezilo problémům vedoucím k neschválení účetní závěrky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje účetní závěrku za účetní období r. 2015. Protokol o
schválení účetní závěrky je přílohou usnesení (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/11/ZO/2016 bylo schváleno.

Ad. 2 Závěrečný účet obce za rok 2015
Předsedající zastupitele seznámil se závěrečným účtem obce Třanovice za rok 2015. Rovněž byla
podána zpráva o provedeném auditu na hospodaření obce za rok 2015. Při provedení přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Územní celek není povinen přijmout opatření
k nápravě. Členům zastupitelstva byl závěrečný účet zaslán emailovou poštou, na úřední desce
obecního úřadu Třanovice byl závěrečný účet vyvěšen dne 1. června 2016. Závěrečné vyúčtování
obce Třanovice za rok 2015 obsahovalo současně i hospodářské výsledky společností, které obec
založila nebo se na jejich založení podílela, konkrétně se jedná o TISPOL, s.r.o., Třanovice služby,
o.p.s. a STONAX, o.p.s.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2015 bez
výhrad.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Závěrečný účet obce Třanovice za rok 2015, dle
přiloženého materiálu (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 4/11/ZO/2016 bylo schváleno.
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Ad. 3 Majetek obce, vyřazení, nákup pozemků
a) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného
majetku Obce Třanovice. Majetek navržen k vyřazení je většinou nefunkční, poškozený,
zastaralý, nepoužívaný (sporák na propan-butan, sporák na propan-butan Mora 1101,
elektrická trouba, kuchyňská linka Smalt, sporák kombinovaný SPE 12).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného
majetku Obce Třanovice dle návrhu na vyřazení DDHM ze dne 20.6.2016 (viz příloha č. 5).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/11/ZO/2016 bylo schváleno.

Ad. 4 Veřejnoprávní smlouva
Zastupitelstvo obce projednalo Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Třanovice a Statutárním městem
Frýdek-Místek, kdy orgány města budou vykonávat na místo orgánů obce v jejím správním obvodu
část přenesené působnosti podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a to působnost
silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací dle ustanovení § 40 odst 5 písm. b) zákona
o pozemních komunikacích ve vazbě na ustanovení § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1
zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů se
Statutárním městem Frýdek-Místek o výkonu přenesené působnosti v oblasti silničního
správního úřadu ve věcech místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona o pozemních komunikacích“) ve vazbě na ustanovení § 16 odst. 1 zákona o
pozemních komunikacích a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 6/11/ZO/2016 bylo schváleno.

Ad. 5 Různé, diskuse
a) Na základě podané žádosti o změnu č. 1 územního plánu Obce Třanovice na Magistrát
města Frýdek-Místek zastupitelstvo jednalo ve věci určení zastupitele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice ve věci změny č. 1 územního plánu Obce Třanovice potvrzuje
zastupitele p. Ing. Zbyhněva Janczyka.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti - Zdrželi se 1
Usnesení č. 7/11/ZO/2016 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce projednalo žádost Místní skupiny Polského kulturně – osvětového svazu
v Třanovicích o poskytnutí dřeva na přístavbu budovy PZKO.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč
(slovy: jedno sto tisíc korun českých) na přístavbu budovy PZKO na základě žádosti Místní
skupiny Polského kulturně – osvětového svazu.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se –
Usnesení č. 8/11/ZO/2016 bylo schváleno.

c) Předsedající zastupitele seznámil se závěrečným účtem Sdružení obcí povodí Stonávky za rok
2015. Rovněž byla podána zpráva o provedeném auditu na hospodaření za rok 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice bere na vědomí Závěrečný účet a výsledky hospodaření
Sdružení obcí povodí Stonávky včetně Zprávy o přezkumu hospodaření za ro 2015 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 9/11/ZO/2016 bylo schváleno.

d) Zastupitelstvo se zabývalo řešením situace příjezdu a odjezdu k MŠ a ZŠ Třanovice – návrh na
jednosměrku, potřeba dořešit se Slezskou církví a.v.
e) Zastupitelstvo obce projednalo úpravu komunikace u památníku Jiřího Třanovského.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje úpravu komunikace u památníku Jiřího
Třanovského včetně výměny pražců za asfaltový povrch.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se –
Usnesení č. 10/11/ZO/2016 bylo schváleno.
f) Zastupitelstvo řešilo realizaci úprav parkoviště u katolického kostela a SEN centra.
g) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o stanovisko umístění záměru pro vydání územního
rozhodnutí na stavbu Havarijního odtlakování technologického zařízení PZP Třanovice, které
bude sloužit v případě nestandardní události (úniku plynu z technologie atd.) k bezpečnému
odvodu havarijním odtlakováním plynu z prostoru technologie PZP a tím se minimalizuje
možné dopady na okolní zařízení a okolí PZP.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice žádá společné jednání k vysvětlení záměru stavby
„Havarijního odtlakování technologického zařízení PZP Třanovice“.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se –
Usnesení č. 11/11/ZO/2016 bylo schváleno.
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 Na zasedání zastupitelstva se dostavil pan Němčík z firmy SARIV, kdy nesouhlasí s navrženým
řešením odkupu pozemku, kde parkují auta u firmy SARIV, za cenu dle znaleckého posudku.
Pan Němčík odmítá odkoupit pozemek za cenu dle znaleckého posudku a navrhuje
odkoupení za cenu původně odkoupeného pozemku tj. 70,- Kč/m2.
h) Zastupitelstvo obce projednalo situaci stavu pozemků, kde parkují auta u firmy SARIV
Němčík.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje zjištění skutečného stavu plochy, kde parkují auta
u firmy SARIV Němčík, zaměřením.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 12/11/ZO/2016 bylo schváleno.
i) Paní B. Filipcová poděkovala obci za poskytnutí daru na přístavbu PZKO a za skvělou
spolupráci s obcí.
j) Zastupitele diskutovali o výběru účastníků na zájezd do Maďarska (2 děti od 12ti let).
*
*
*
Paní Renáta Frimlová přečetla usnesení, která byla přijata na 11. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající v 19,20 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listiny
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Účetní závěrka, protokol schválení účetní závěrky za rok 2015
4) Závěrečný účet za rok 2015
5) Návrh na vyřazení DDHM

Zápis byl vyhotoven dne: 23. června 2016
Zapisovatel: Renáta Frimlová

Ověřovatelé:

Martin Guznar

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

Ryszard Jochymek

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

Starosta:

Bc. Jan Tomiczek

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

Místostarosta:

Miroslav Lejka

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