Obec Třanovice

Zápis
z 15. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 19.6.2017 v 18. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

11 členů ZO Třanovice, 4 omluveni
2 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 6.6.2017 do 20.6.2017. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je
10 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 15. zasedání:
Účetní závěrka za rok 2016
Závěrečný účet a výsledek hospodaření obce za rok 2016
Nákup majetku včetně finančního zajištění
Vyřazení DDHM
Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/15/ZO/2017 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Ing. Petra Korče a p. Josefa Gomolu, zapisovatelem
p. Lucii Grygovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Petra Korče a p. Josefa Gomolu,
zapisovatelem p. Lucii Grygovou.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/15/ZO/2017 bylo schváleno.

V 18:15 hod se na zasedání dostavil p. Mgr. M. Krawiec – nyní je počet zastupitelů 11.

Na zasedání byl přítomný Ing. Martin Chlebek, manažer České pošty, s.p. pro obvod Frýdek – Místek,
který blíže představil projekt Pošta Partner, kterým by mohly být zajišťovány poštovní služby v obci.
Zastupitelé se sejdou k projednání této věci dne 26.6.2017 v 19,00 hod.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 20.3.2017,
6.4.2017, 24.4.2017, 9.5.2017, 22.5.2017 - zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí

Ad.1) Účetní závěrka za rok 2016
Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za r. 2016. 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. 2016. Protokol o
schválení účetní závěrky je přílohou usnesení (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/15/ZO/2017 bylo schváleno.

Ad.2) Závěrečný účet obce za rok 2016
Předsedající zastupitele seznámil se závěrečným účtem obce Třanovice za rok 2016. Rovněž byla
podána zpráva o provedeném auditu na hospodaření obce za rok 2016. 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 31. května 2017. Závěrečné vyúčtování
obce Třanovice za rok 2016 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.
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Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2016 bez
výhrad.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Závěrečný účet obce Třanovice za rok 2016, dle
přiloženého materiálu (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/15/ZO/2017 bylo schváleno.

Ad.3) Nákup majetku včetně finančního zajištění
1. Zastupitelstvo projednalo financování nákupu RD čp. 100 v Třanovicích nacházející se na
pozemku par.č. 69, pozemku par.č. 70, 71, 72 a 73 vše v k.ú. Třanovice pomocí úvěru.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje sjednání úvěru ve výši 3.600.000,- Kč (slovy: Tři miliony šest
set tisíc korun českých) s bankou působící v České republice, při maximální pevné úrokové sazbě ve
výši 1,21 % ročně na nákup pozemku parc. č. 69 jehož součástí je stavba: Třanovice, č. p. 100 a
pozemků parc. č. 70, 71, 72, 73 vše v k.ú. Třanovice. Délka úvěru bude sjednána na dobu
maximálně 5 let a maximální měsíční splátky budou stanoveny na částku 60.000,- Kč (slovy:
šedesát tisíc korun českých).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/15/ZO/2017 bylo schváleno.

2. Zastupitelstvo projednalo nákup pozemku par.č. 3654 o celkové výměře 978 m2, ostatní
plocha, neplodná půda k.ú. Třanovice za cenu 8,- Kč / 1m2 tj. celkem 7.824,- Kč (slovy: sedm
tisíc osm set dvacet čtyři koruny).
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje koupi pozemku par.č. 3654 o celkové výměře
978 m2, ostatní plocha, neplodná půda, k.ú. Třanovice za celkovou cenu 7.824,- Kč (slovy:
sedm tisíc osm set dvacet čtyři korun českých) a náklady řízení od p. xxxxx, trvale bytem
xxxxx.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi p. xxxxx, trvale bytem
xxxxx (prodávající) a Obcí Třanovice (kupující) na koupi pozemku viz. body usnesení
6a/15/ZO/2017.
c) Zastupitelstvo obce Třanovice ukládá starostovi vypracovat návrh smlouvy podle bodu b)
tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat návrh na vklad příslušného
katastrálního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/15/ZO/2017 bylo schváleno.
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Ad.4) Vyřazení DDHM
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku Obce
Třanovice. Majetek navržen k vyřazení je nefunkční (vysavač Elux-Z720, Radiomagnetofon SONY).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku Obce
Třanovice dle návrhu na vyřazení (viz příloha č. 5).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/15/ZO/2017 bylo schváleno.

Ad.5) Různé, diskuse
1. Předsedající zastupitele seznámil se závěrečným účtem Sdružení obcí povodí Stonávky za rok
2016. Rovněž byla podána zpráva o provedeném auditu na hospodaření za rok 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice bere na vědomí Závěrečný účet a výsledky hospodaření Sdružení obcí
povodí Stonávky včetně Zprávy o přezkumu hospodaření za ro 2016 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/15/ZO/2017 bylo schváleno.
2. Zastupitelstvo obce, na doporučení rady obce, projednalo udělení ceny obce za činnost
v duchovní oblasti v obci. Akt předání cen je navržen na akci Dožínky 2017 dne 2.9.2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice souhlasí s udělení ceny obce za činnost v duchovní oblasti dle návrhu
(viz příloha č. 6).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/15/ZO/2017 bylo schváleno.

3. Zastupitelé projednali žádost společnosti IV-Nakladatelství s.r.o. o finanční podporu na
vydání preventivní publikace s názvem „První pomoc není věda“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice neschvaluje finanční podporu na publikaci s názvem „První pomoc
není věda“.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/15/ZO/2017 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce bylo informováno o investičních akcích v roce 2017.
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Probíhající akce:
- Úpravy šaten v ZŠ a MŠ Třanovice
- Dokončují se stavební úpravy vstupu OÚ, financuje obec
- Oprava vodovodu, obec zajišťuje stavební a autorský dozor, financuje Ministerstvo
financí, termín ukončení podzim 2017
- Pozemkové úpravy (odvodňovací kanál, propustek přes cestu), financuje Státní
pozemkový úřad, termín ukončení podzim 2017
- Bylo převzato nové vozidlo pro JSDH, financování Ministerstvo vnitra, Moravskoslezský
kraj, obec – oficiální předání proběhne 24.6.2017 v Třanovicích na Pohárové soutěži has.
družstev
- Chodník podél silnice II/474 směr k Labudovi – dokončuje se zadání pro VŘ, výstavba
bude zahájena v měsíci srpen až září 2017, financování IROP
Akce, které budou zahájeny:
- Veřejné osvětlení –žádost o dotaci v programu EFEKT byla úspěšná, dojde k výměně
osvětlení v obci
Připravované akce:
- Energetické úspory ZŠ a MŠ Třanovice – byla podána žádost o dotaci do nové výzvy
- Přístavba ZŠ a MŠ Třanovice – projektová dokumentace
- Bezpečnostní opatření Vyrubaná – bude podána žádost o dotaci
- Kanalizace 2. etapa – zadávací dokumentace
- Cyklostezka Zadky – Pavera, vyřízeno kladné stanovisko ŘSD
- slepý most směr Labuda bude zrušen
- bezpečnostní audit pro dopravu u ZŠ a MŠ Třanovice
Pan místostarosta M. Lejka informoval o mobilní aplikaci pro chytré telefony s názvem Obec
Třanovice.
*

*

*

Paní Lucie Grygová přečetla usnesení, která byla přijata na 15. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající v 20,10 hod zasedání zastupitelstva ukončil.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Účetní závěrka, protokol schválení účetní závěrky za rok 2016
Závěrečný účet za rok 2016
Návrh na vyřazení DDHM
Návrh udělení ceny obce
Výroční zpráva Třanovice služby, o.p.s. za rok 2016
Výroční zpráva TISPOL s.r.o. za rok 2016
Výroční zpráva STONAX, o.p.s. za rok 2016

Zápis byl vyhotoven dne: 20. června 2017
Zapisovatel: Lucie Grygová
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Ověřovatelé:

Ing. Petr Korč

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

Josef Gomola

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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