Obec Třanovice

Zápis
z 20. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 1.10.2018 v 18.00 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 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 20.9.2018 do 2.10.2018. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je
13 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 20. zasedání:
1. Zprávy z činnosti výborů
2. Investice a zajištění jejich financování
3. Majetek obce, nabytí a prodej pozemků
4. Mimořádná odměna členovi zastupitelstva obce
5. Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/20/ZO/2018 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Martina Guznara p. Josefa Gomolu, zapisovatelem
ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu p. Martina Guznara a p. Josefa Gomolu,
zapisovatelem p. ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 2 (Guznar, Gomola)
Usnesení č. 2/20/ZO/2018 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 18.6.2018,
16.7.2018, 20.8.2018, 17.9.2018 - zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí

Ad.1) Zprávy z činnosti výborů
Ing. Břetislav Korč, předseda finančního výboru, podal zprávu z činnosti výboru, zastupitelstvo vzalo
zprávu na vědomí
Paní A. Kaletová, jako předsedkyně kontrolního výboru, podala zprávu z činnosti tohoto výboru,
zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí
Pan Ryszard Jochymek, předseda výboru pro národnostní menšiny, podal zprávu z činnosti tohoto
výboru, zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí

Ad.2) Investice a zajištění jejich financování
Předsedající zastupitele seznámil se stavem projektů, které jsou v současnosti realizovány.
Chodník směr Labuda – stavba je po přejímce, je zkolaudována část veřejné osvětlení, ještě
chybí kolaudace chodníku a lávky, je ještě potřeba pozemkově vypořádat (poz.úřad).
financování: akce dotace z IROP 1. platba schválena, čekáme na přípis částky na účet, poté
zbytek. Na překlenutí máme úvěr, až přijdou platby vrátí se částka bance
Vyrubaná- přechody proběhla kolaudace, probíhají dohady o vodorovné značení (krajská
policie) financování stavba je zaplacená, čeká se platba z IROPU, čerpali jsme přes MASku,
snad peníze přijdou do konce roku
Přístavba základní školy-financování z ministerstva školství, dokončení z nákladů obce,
Chodníky na hřbitovech-evangelický hřbitov – hotové až na několik drobností, katolický
hřbitov – dnes kopali a osazovali obrubníky, bude-li dobré počasí mohlo by se v brzké době
dokončit, spolufinancováno ze SZIF, letos by mohlo proběhnout i financování, po dokončení
se může požádat o platbu
Nákup techniky – SZIF přes MASku, výměna ZETORU (16let) za traktor vhodný do lesa, žádost
podána v červnu, je-li podpořena se dozvíme snad v lednu 2019
Rekonstrukce RD č.p. 100 žádost podána v květnu, je v procesu „zkoumání“, dofinancování z
IROP, vyjde-li vše podle předpokladu až 95% akce bude pokryto dotací, jak přijde potvrzení o
poskytnutí dotace, bude třeba zajistit výb. řízení a přípravy na rekonstrukci
V přípravě je cyklostezka Zadky-Pavera, je podána žádost o stav. povolení na MMFM
Doprava kolem školy- bezpečnost, půjde většinou o opravy snad to bude bez nutného
stav.povolení
Byla zahájena příprava možnosti výstavby chodníků směrem na Dolinu a Cymbálek, nabídka
na zpracování studie proveditelnosti chodníků
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Ing. Janczyk seznámil /připomenul zastupitele s plánovanou výstavbou splaškové kanalizace,
těsně před dokončením je dokumentace pro výběrové řízení, je třeba zaslat na ministerstvo
financí, které provede výběrové řízení na zhotovitele, poté by měla proběhnout realizace
v režimu podobném, jak se stavěl vodovod. Je třeba dořešit i rozšíření ČOV (česle), aktuálně
ještě probíhají vyjadřovačky ke změnám. Současná ČOVka má kapacitu 1300EO, je rezerva,
která by měla pokrýt potřebu celé obce
Trasa „A“ kanalizace – směr obecní úřad – Labuda
Trasa „C“ kanalizace – směr podél silnice od Kaplova dvora, až na Fifejdy
Trasa „D“ začátek „u Grygů“ končí v místní části „Za Lesem“
Trasa „G“ směr od obecního úřadu na Dolinu

Ad.3) Majetek obce, nabytí a prodej pozemků
1. Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku parc. č. 3225 druh ostatní plocha o výměře 136 m2
v k.ú. Třanovice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 31.8.2018 dosud.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo Obce Třanovice schvaluje prodej pozemku parc. č. 3225 v k.ú. Třanovice, o
katastrem evidované výměře 136 m², druh pozemku ostatní plocha, společnosti MASTER IT
Technologies, a.s., se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO:
27851931, za kupní cenu 54.400 Kč. Podmínkou prodeje je závazek kupující nahradit obci
Třanovice náklady spojené s prodejem, zejména náklady na zajištění podkladů pro zjištění
ceny v místě a čase obvyklé, náklady na vyhotovení kupní smlouvy, vyhotovení návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené se správním řízením o
vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí.
b) Zastupitelstvo Obce Třanovice ukládá starostovi zajistit vypracování kupní smlouvy a tuto
smlouvu jménem obce uzavřít.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/20/ZO/2018 bylo schváleno.

Ad.4) Mimořádná odměna členovi zastupitelstva obce
Starosta obce v čase 19hod.19 minut opustil zasedací místnost, řízení zasedání převzal místostarosta
M. Lejka, počet zastupitelů je nyní 12
Místostarosta obce v souladu s ustanovením §76 zákona 128/2000 Sb., o obcích navrhnul
mimořádnou odměnu uvolněnému členovi zastupitelstva obce Třanovice Bc. Janu Tomiczkovi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje dle §76 odst.1 zákona 128/2000 Sb., o obcích mimořádnou
odměnu uvolněnému členovi zastupitelstva obce Třanovice Bc. Janu Tomiczkovi ve výši 50.000,Kč a
to za angažovanost a dlouhodobé aktivity, které vykonává za účelem propagace, rozvoje a hájení
zájmů obce Třanovice, Mikroregionu obcí povodí Stonávky a MAS Pobeskydí.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/20/ZO/2018 bylo schváleno.
Starosta obce se v čase 19hod.25 minut vrátil do zasedací místnosti, převzal vedení zasedání
zastupitelstva, počet zastupitelů je nyní 13
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Ad.5) Různé, diskuse
1. Předsedající zastupitele seznámil s vyhlášenou celostátní veřejnou sbírkou na obec Prameny
v Karlovarském kraji.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem
pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského
kraje dne 21.8.2018. č.j. KUZL 60663/2018
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/20/ZO/2018 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.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje poskytnutí peněžního daru společnosti Charita
Český Těšín se sídlem Mírová 8, 737 01 Český Těšín ve výši 150.000,- Kč (slovy:
stopadesáttisíc 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 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/20/ZO/2018 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 150.000,- Kč (slovy:
stopadesáttisíc 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 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/20/ZO/2018 bylo schváleno.
4. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vyřazení z účtu 042 (nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek) částku 690 286,-kč, jedná se o projekt regenerace brownfields, bažantnice,
byly odstraněny betonové základy stavby bažantnice, projekt je nyní po tzv. udržitelnosti.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje vyřazení z účtu 042 (nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek) částku 690 286,-kč. V investiční akci Regenerace brownfields již dále
nebude pokračovat. Pozemek je v současné době zatravněn a využíván jako pastvina.
Z hlediska územního plánování a dalšího využití je zařazen do plochy smíšené, obytné.

Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/20/ZO/2018 bylo schváleno.
5. Předsedající informoval zastupitelé, že byla podána žádost na Finanční úřad pro MSK o
prominutí odvodu a penále týkající se projektu 12TI Třanovice.
6. Místostarosta informoval o akci setkání u Čtyřmezníku. Akce se již snad bude i do budoucna
konat na tradičním místě u Čtyřmezníku, p. Kotajný konání na louce odsouhlasil i pro příští
roky.
7. Starosta obce informoval zastupitele o tom, že v rámci aktualizace pasportu místních
komunikací (některé komunikace se dokončily, nabyli jsme nové apod.) je třeba řešit i další
dokumentaci, týkající se mostů a propustků tj. pasporty a pravidelné kontroly. Je to
předpřipraveno pro další zastupitelstvo, kontroly by měly být co 6let .
8. Občan pan K. Čajka, senior poděkoval zastupitelům za to, že uvedlo v realitu jeho návrh
(ohledně odměny starostovi)
9. Starosta poděkoval místostarostovi a zastupitelům za velmi dobrou spolupráci během
volebního období, všem, kteří budou v práci pokračovat popřál hodně sil a elánu.
10. Ing. Petr Korč za zastupitele, kteří již dále do zastupitelstva obce nekandidují rovněž
poděkoval za spolupráci a nástupcům popřál hodně zdaru.
*

*

*

Paní Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 20. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající v 19.50 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 2. října 2018
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová
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Ověřovatelé:

Martin Guznar ......…….……...dne ...........................................
Josef Gomola .……............... dne...........................................

Starosta:

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

Místostarosta:

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

5

