Obec Třanovice

Zápis
z 17. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 18.12.2017 v 17. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

14 členů ZO Třanovice, 1 omluven
4 občané

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17,00 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 7.12.2017 do 19.12.2017. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je
14 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 17. zasedání:
Rozpočet obce na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce
Investice a jejich financování
Prodej majetku
Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/17/ZO/2017 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Mgr. Davida Molitora a p. Radomíra Kubička,
zapisovatelem p. Lucii Grygovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu p. Mgr. Davida Molitora a p. Radomíra
Kubička, zapisovatelem p. Lucii Grygovou.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č. 2/17/ZO/2017 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 18.9.2017,
2.10.2017, 16.10.2017, 30.10.2017, 20.11.2017, 1.12.2017 - zastupitelstvo obce bere zprávu o
činnosti rady na vědomí

Ad.1) Rozpočet obce na rok 2018
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce Třanovice na rok 2018. Návrh rozpočtu byl zveřejněn
na úřední desce a současně na elektronické úřední desce obecního úřadu Třanovice od 1.12.2017
do 19.12.2017.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje rozpočet obce Třanovice na rok 2018.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje v rámci rozpočtu obce na rok 2018 neinvestiční
příspěvek příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola Třanovice pro rok 2018 ve výši
1.050.000,- Kč (slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých).
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/17/ZO/2017 bylo schváleno.

Ad.2) Střednědobý výhled rozpočtu obce
Zastupitelé projednali návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Třanovice do roku 2029.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a současně na
elektronické úřední desce obecního úřadu Třanovice od 1.12.2017 do 19.12.2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Rozpočtový výhled obce Třanovice do roku 2029 dle
přiloženého návrhu (viz příloha).

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/17/ZO/2017 bylo schváleno.
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Ad.3) Investice a jejich financování
Zastupitelé projednali návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
realizaci projektu „Tradice regionu“. Dodatkem se upravuje finanční vypořádání výpomoci do
31.12.2018.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
návratné finanční výpomoci na realizaci projektu „Tradice regionu“ mezi Obcí Třanovice
(poskytovatel) a Sdružení obcí povodí Stonávky (příjemce).
b) Zastupitelstvo obce Třanovice pověřuje starostku k podpisu dodatku v uvedené věci.

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/17/ZO/2017 bylo schváleno.

Probíhající investiční akce v obci:
-

Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích – projekt je podpořen z IROP a MSK, realizace akce
proběhne do 31.12.2018.
Bezpečnostní opatření na Vyrubané – je připraveno vyhlášení výběrového řízení, akce bude
realizována do poloviny roku 2018
ZŠ a MŠ Třanovice – vybudování multimediální učebny – žádost o dotaci podána do programu
ITI a MAS
ZŠ a MŠ Třanovice – vybudování zázemí pro mimoškolní aktivity – žádost o dotaci podána do
programu MAS
ZŠ a MŠ Třanovice – rozšíření kapacity – žádost podána na MŠMT
Revitalizace veřejné osvětlení v obci – probíhají dokončovací práce
Oprava vodovodu – investor Ministerstvo financí, 20.12.2017 proběhne závěrečný kontrolní
den

Ad.4) Prodej majetku
1. Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje pozemku parc.č. 3820 k.ú. Třanovice, druh trvalý
travní porost o výměře cca 21 724 m², záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od
1. prosince 2017 dosud. O koupi projevili zájem 2 žadatelé.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje pokračovat se záměrem prodeje pozemku parc.č.
3820 k.ú. Třanovice, druh trvalý travní porost o celkové výměře 21 724 m2.

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/17/ZO/2017 bylo schváleno.
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2. Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje části pozemku parc.č. 72 k.ú. Třanovice, druh orná
půda, celková výměra pozemku 2 633 m2 a prodeje části pozemku parc.č. 73 k.ú. Třanovice,
druh ostatní plocha, celková výměra pozemku 585 m², záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce od 1. prosince 2017 dosud. O koupi se přihlásil 1 zájemce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje pokračovat se záměrem prodeje části pozemku
parc.č. 72 k.ú. Třanovice, druh orná půda o celkové výměře pozemku 2 633 m 2 a prodeje
části pozemku parc.č. 73 k.ú. Třanovice, druh ostatní plocha o celkové výměře pozemku
585 m2, popř. řešit se zájemcem dlouhodobý pronájem.

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/17/ZO/2017 bylo schváleno.

Ad.5) Různé, diskuse
1. Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o

výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s § 72 zákona č. 128/2000, o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávní celků schvaluje od 1.1.2018 svým neuvolněným členům výši odměn
za výkon funkce za měsíc v následujících částkách:
- místostarosta 22.997 Kč,
- člen rady 1.641 Kč,
- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.442 Kč,
- člen výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.176 Kč,
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 599 Kč
b)

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty,
předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/17/ZO/2017 bylo schváleno.

2. Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo žádost společnosti Charity Český Těšín o poskytnutí
peněžního daru na provozní náklady domu pro seniory a na provozní náklady terénních
služeb.
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Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje poskytnutí peněžního daru společnosti Charita
Český Těšín se sídlem Mírová 8, 737 01 Český Těšín ve výši 218.100,- Kč (slovy: dvě stě
osmnáct tisíc jedno sto korun českých) na provozní náklady domu pro seniory a na
provozní náklady terénních sociálních služeb.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy v uvedené
věci.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/17/ZO/2017 bylo schváleno.

3. Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo žádost společnosti Slezská diakonie Český Těšín o
poskytnutí peněžního daru na provozní náklady sociálních služeb.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje poskytnutí peněžního daru společnosti Slezská
diakonie se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín ve výši 192.000,- Kč (slovy:
jedno sto devadesát dva tisíc korun českých) na provozní náklady služeb osobní
asistence a provozní náklady služeb denního stacionáře.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy v uvedené
věci.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/17/ZO/2017 bylo schváleno.
4. Zastupitelstvo bylo informováno o stanovisku ŘSD ve věci výstavby silnice I/11 v úseku
Třanovice – Těrlicko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice ukládá svolat jednání s Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje ve věci přípravy výstavby silnice I/11 v úseku Třanovice –
Těrlicko.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/17/ZO/2017 bylo schváleno.
5. Pan XXXX informoval o problému na místní komunikaci u pana XXXX, který dle jeho názoru
spočívá v nedostatečné šíři zpevněného pruhu komunikace a uložením kamenů a kůlů na
zelený okraj panem XXXX. Žádá o sjednání nápravy. Starosta informoval, že situaci je nutno
prověřit jak z hlediska dopravního, tak majetkového a případně zpracovat návrh řešení.
6. Pan XXXX informoval o problému hluku v okolí bytovky č.p. 79 a zamítavém stanovisku
hygieny ve věci jakéhokoliv rozšíření činnosti v průmyslové zóně. Vyzval zastupitelstvo, aby se
tímto problémem vážně zabývalo.
7. Zastupitelé obce Třanovice byli informování o schůzce se společností Nehlsen, kdy byl
představen motivační program za sběr komunálního odpadu. V příštím roce se budou
schvalovat pravidla týkající se programu za sběr komunálního odpadu a třídění, kdy bude
upřesněna sleva za třídění odpadu, ekobody apod.
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8. Pan XXXX se informoval na bezpečnostní opatření na Vyrubané (bude se realizovat v průběhu
1. pololetí 2018), navrhuje posunutí značky omezující rychlost na hranici katastru
s Hnojníkem a instalaci radarů s červeným světlem v rámci tohoto opatření.
-

Zastupitel pan Ovčaří jako předseda životního prostředí vznesl žádost, zda by se mohly přidat
kontejnery na obou hřbitovech v Třanovicích.

-

Zastupitelé upozornili na nutnost kontroly lípy u hřiště a dalších stromů, které byly v důsledku
silného větru poškozeny či zlomeny, aby došlo k jejich kontrole a případnému odstranění.

*

*

*

Paní Lucie Grygová přečetla usnesení, která byla přijata na 17. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající v 18,55 hod zasedání zastupitelstva ukončil.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Rozpočet obce na rok 2018
Rozpočtový výhled obce Třanovice do roku 2029
5) Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků

Zápis byl vyhotoven dne: 19. prosince 2017
Zapisovatel: Lucie Grygová

Ověřovatelé:

Mgr. David Molitor

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

Radomír Kubiček

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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