Obec Třanovice

Zápis
z 8. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 10. března 2020 v 18. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny
Omluveno

14 členů ZO Třanovice
1 člen ZO Třanovice (Ing. B.Korč)
2 občané

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,01 hodin starostou obce Mgr. Jiřím 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 2. března 2020
dosud. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze 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).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Radka Gocieka a Tomasze Krawiece
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Radka Gocieka a Tomasze
Krawiece, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se 1 (T. Krawiec)
Usnesení č. 1/8/ZO/2020 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, zaslanou
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 5. zasedání:
1.
Investice obce - financování
2.
Majetek obce (pronájem)
3.
Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/8/ZO/2020 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 30.12.2019,
20.01.2020 a 17.2.2020 zastupitelé neměli žádné doplňující dotazy - zastupitelstvo obce bere zprávu
o činnosti rady na vědomí

Ad. 1 Investice obce - financování
1) Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1681969339/20 mezi Českou
spořitelnou, a.s. (banka) a Obcí Třanovice (klient).
Úvěrová částka se sjednává ve výši 1.000.000,00 Kč (jeden milion korun) a to formou umožnění
debetního zůstatku běžného účtu. Účel úvěru: překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a
potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v částí běžného rozpočtu schváleného na rok
2020 a 2021
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru
č. 1681969339/20 mezi Českou spořitelnou, a.s. (banka), a Obcí Třanovice (klient)
b) Zastupitelstvo ukládá starostovi tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/8/ZO/2020 bylo schváleno.
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2) Zastupitelé byli informování o nových dotačních možnostech. Ministerstvem financí ČR byla
vyhlášená výzva VPS – 228-2-2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí a rovněž výzva VPS – 223-2-2020 podpora výstavby, obnovy a
provozování komunální infrastruktury. U výše uvedených dotačních titulů je podmínkou
profinancovat dotaci v roce 2020. Tuto podmínku jsme schopni splnit, jsme připraveni (stavební
povolení na obě akce apod.) Starosta předal slovo předsedkyni finančního výboru obce paní Libuši
Ovčaříové, která zastupitele informovala o tom, že fin. výbor se sešel dne 4.března 2020, výbor se
seznámil s plánovanými záměry, se splácením dosavadních závazků apod. a doporučuje podat žádost
o dotace pro rekonstrukci kotelny v ZŠ a rovněž pro Přístavbu a stavební úpravy č.p. 100 na bytový
dům pro soc.účely.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje investiční záměr: „ZŠ a MŠ Třanovice – rekonstrukce
kotelny a ústředního vytápění“ současně schvaluje předložení žádosti o dotaci pro projekt „ZŠ a MŠ
Třanovice – rekonstrukce kotelny a ústředního vytápění“ do Programu 298 22 Akce financované
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, podprogramu 298D2280 Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje investiční záměr: projekt „Přístavba a stavební úpravy
rodinného domu č.p.100 v Třanovicích na bytový dům pro sociální bydlení“ současně schvaluje
předložení žádosti o dotaci pro uvedený projekt do Programu 29822 Akce financované z rozhodnutí
Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, podprogramu 298D2230 Podpora výstavby, obnovy
a provozování komunální infrastruktury.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 4/8/ZO/2020 bylo schváleno.
3) Společnost Třanovice služby, o.p.s. (zakladatelem Obec Třanovice) získala dotační podporu na
projekt Modernizace lesnické technologie Třanovice služby, o.p.s. – jedná se o nákup traktoru značky
John Deer 5090M. Celkové výdaje projektu 1.846.218,00 Kč, celková přiznaná dotace 50% tj. 762.900
Kč. Dotace se nevztahuje na DPH (není uznatelný náklad), které je potřeba uhradit ve výši 320.418 Kč.
Na pokrytí nákladů je sjednán úvěr, který se vztahuje pouze na částku bez DPH. Společnost Třanovice
služby rovněž hodlá pořídit fekální vůz o objemu 5tis.litrů. Na jeho pořízení je rovněž sjednán úvěr,
který se nevztahuje na DPH.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje investiční záměr pořízení traktoru značky John Deer
5090M, v rámci projektu Modernizace lesnické technologie pro společnost Třanovice služby,
o.p.s. v hodnotě 1.525 800 Kč bez DPH
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje investiční záměr pořízení tažného fekálního vozu
POMOT typ T507/6 pro společnost Třanovice služby, o.p.s. v hodnotě 189.000 Kč bez DPH.
c) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje zápůjčku společnosti Třanovice služby, o.p.s. na úhradu
DPH dle platné zákonné sazby při pořízení traktoru značky John Deer 5090M a tažného fekálního
vozu POMOT typ T507/6. Zastupitelstvo Obce Třanovice ukládá starostovi zajistit vypracování
smlouvy o zápůjčce a tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/8/ZO/2020 bylo schváleno.

*

*

*
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Ad.2) Majetek obce-pronájem
Rada obce na své schůzi dne 17. února 2020 schválila v souladu s ustanovením §39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, zveřejnění záměru pronájmu kancelářských prostor v budově obecního úřadu
č.p. 250, která je součástí pozemku p.č. 1725 v k.ú. Třanovice. Záměr byl zveřejněn na internetové
úřední desce obecního úřadu v Třanovicích a to od 18. února 2020 dosud. O pronájem kancelářských
prostor se přihlásil jediný uchazeč, a to firma Eurovia CS, která v prostorách hodlá mít kancelářské
zázemí pro stavbu „Silnice I/II Třanovice – Nebory“
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje pronájem kancelářských prostor v budově obecního
úřadu č.p. 250, která je součástí pozemku p.č. 1725 v k.ú. Třanovice společnosti Eurovia CS, IČ:
45274924, se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 11000 Praha 1, na dobu 36 měsíců,
počínaje 11. březnem 2020 a to za cenu 10.000 Kč/měsíčně, cena bude navýšená o DPH dle
platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice ukládá starostovi vypracovat návrh nájemní smlouvy a tuto
smlouvu jménem obce uzavřít.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 6/8/ZO/2020 bylo schváleno.

*

*

*

Ad. 3 Různé, diskuse
1) Obec Třanovice požádala o dotaci Moravskoslezský kraj, dotační program „Podpora obnovy a
rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ na projekt „Veřejné prostranství před SEN centrem
v Třanovicích“ Předmětem projektu je vybudování pergoly a zpevněných přístupových ploch.
Dotace obci byla přislíbena, Moravskoslezský kraj zaslal návrh Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Maximální výše dotace je 400.000Kč tj. 58,82% celkově
vynaložených uznatelných nákladů
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí dotace od Moravskoslezského kraje v rámci
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ na projekt „Veřejné
prostranství před SEN centrem v Třanovicích“ v celkové výši 400.000Kč.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezský kraj (poskytovatel) a Obec Třanovice (příjemce).
Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci účelovou dotaci na projekt
„Veřejné prostranství před SEN centrem v Třanovicích“ a závazek obce tuto dotaci přijmout a užít
v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 7/8/ZO/2020 bylo schváleno.

2) Pro nové programové období 2021-2027 je potřeba znovu projednat vůli obce být zařazena do
působnosti MAS Pobeskydí. Tento souhlas je důležitý nejen pro obec, ale i ostatní žadatelé
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realizující projekty na území obce. Obec, která by nedala souhlas se zařazením, nebude zahrnuta
do území MAS Pobeskydí. V takovém případě MAS Pobeskydí nebude moci podpořit projekty
z dané obce. Obec může být pouze v jedné místní akční skupině.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje zařazení území obce do územní působnosti MAS
Pobeskydí na programové období 2021–2027
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 8/8/ZO/2020 bylo schváleno.

3) Starosta seznámil zastupitele obce s návrhem pravidel pro přidělování a užívání bytů v SEN
CENTRU č.p.100. Pravidla vycházejí ze současně platných pravidel pro bytový dům pro seniory SEN
centrum
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Pravidla pro přidělování a užívání bytů v SEN CENTRU
č.p.100
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 9/8/ZO/2020 bylo schváleno.

4) starosta informoval zastupitele o tom, že jsme byli úspěšní s žádostí o dotaci na Cyklostezku podél
silnice II/474 (jedná se o cyklostezku Třanovice Zadky – Třanovice Pavera), oficiální informace ještě
nemáme, pouze na webu MAS Pobeskydí je zveřejněn seznam vybraných a nevybraných projektů
v rámci 6.výzvy MAS Pobeskydí – IROP - Udržitelná a bezpečná doprava III . v současné době
zahajujeme výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavba by měla probíhat během letošního roku,
předpokládaná doba trvání cca 4měsíce
5) Proběhla první schůzka se společností MOBIKO Plus, která bude dodavatelem stavby splaškové
kanalizace. Na schůzce proběhlo protokolární „předání staveniště“, firma slíbila, že dodá
harmonogram prací a specifikaci materiálů.
Bylo plánováno setkání s veřejností, kde měly být podány konkrétní informace občanům. Situace se
bohužel zkomplikovala zákazem veřejných shromáždění, na kterých je přítomno více než 100osob.
Bude rozeslán informační leták občanům do schránek, na webových stránkách obce budou k dispozici
informace, mapa a harmonogram prací, vč. informací, jak postupovat následně s napojením
nemovitosti na kanalizaci apod.
Ministerstvo financí, jakožto investor v současné době vybírá supervizora stavby, což bude zástupce
ministerstva, který by měl hájit jeho zájmy, v současné době probíhá výběrové řízení. MF poté vydá
pokyn k zahájení stavby. Předpokládaný termín zahájení je počátek dubna 2020. bude se jednat o
13km nové kanalizační sítě, termín dokončení stavby je 2,5roku
6) starosta informoval zastupitele o aktuálních nařízeních a pokynech ohledně koronavirové nákazy.
Informace jsou pro občany k dispozici na internetových stránkách obce, ředitel školy zastupitele
informoval o nařízeném uzavření školy.
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7) M. Guznar se dotazoval zástupců jednotlivých spolků v obci, zda uskutečnit letošní ročník
Transaura. Podmínky pro spolky ohledně této ekologické akce budou stejné jako v předchozích
letech.
8) Ing. Rakus pozval zastupitele na 2. ročník Třanovické desítky, která se bude konat 16.května 2020,
přítomné seznámil s plánovaným programem. Současně poděkoval za podporu v minulém roce, kdy
se konal první ročník akce, kterého se zúčastnilo 123běžců, 70lidí se zúčastnilo rodinného pochodu,
celkem 280osob

*

*

*

K. Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 8. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,07 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů

Zápis byl vyhotoven dne: 11. března 2020
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Radek Gociek

…………………………………………………

Tomasz Krawiec

…………………………………………………

Starosta:

Mgr. Jiří Tomiczek

…………………………………………………

Místostarosta:

Miroslav Lejka

…………………………………………………
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