Obec Třanovice

Zápis
z 10. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 20. července 2020 v 18. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny
Omluveno

11 členů ZO Třanovice
4 členové ZO Třanovice
(B. Korč, A.Kaletová, M.Jochymek, D.Toman)
1 občan

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,05 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 10. července 2020
dosud. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze 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).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Tomasze Krawiece a p. Libuši
Ovčaříovou, zapisovatelem Bc. Lucii Grygovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu p. Tomasze Krawiece a
p. Libuši Ovčaříovou, zapisovatelem Bc. Lucii Grygovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti - Zdrželi se 2 (T. Krawiec, L. Ovčaříová)
Usnesení č. 1/10/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 10. zasedání:
1.
Investice a zajištění jejich financování
2.
Majetek obce
3.
Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/10/ZO/2020 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta p. Miroslav Lejka a to ze dne
29.6.2020 a 20.7.2020. Zastupitelé neměli žádné doplňující dotazy - zastupitelstvo obce bere
zprávu o činnosti rady na vědomí
*
*
*

Ad.1 Investice a zajištění jejich financování:
Obec Třanovice uspěla se žádostmi o dotaci na akce: „Cyklostezka podél silnice II/474“, dále
pak „ZŠ a MŠ Třanovice – rekonstrukce kotelny a ústředního vytápění“ a „Obnova školního
hřiště v Třanovicích“ dotace na všechny výše jmenované akce budou obci proplaceny až po
realizaci projektu, po celkovém zaplacení a zaslání závěrečné zprávy. Obec musí dílo
zhotoviteli uhradit, zajistit finance i na tzv. spoluúčast, která je spojena s každým projektem.
Byly osloveny celkem tři banky, obec obdržela dvě nabídky, které byly zaslány k seznámení
zastupitelstvu.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy registrační číslo 99026546188
o úvěru evidovaném pod číslem 35-1876891527/0100 mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí
Třanovice (klient).
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b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy registrační číslo 99026552922
o úvěru evidovaném pod číslem 35-1876871577/0100 mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí
Třanovice (klient).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/10/ZO/2020 bylo schváleno.
*
*
*

Ad.2 Majetek obce:
Zastupitelstvo obce Třanovice bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy darovací č. FM/7/i/2020/Ch a současně i s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy darovací č. FM/8/i/2020/Ch mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací (budoucí dárce) a Obec Třanovice
(budoucí obdarovaný).
Obec Třanovice plánuje realizovat stavbu „Zvýšení bezpečnosti v obci Třanovice – II. etapa
SO102 Chodník ve směru Dolina a SO101 Chodník ve směru Na Cymbálce“ Předmětem
smlouvy je závazek budoucího dárce do 60-ti dnů od vydání kolaudačního souhlasu na
stavbu „Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice II. etapa SO102 Chodník ve směru Dolina a
SO101 Chodník ve směru Na Cymbálce“ podepsat darovací smlouvu, jejímž předmětem bude
převod pozemku p.č. 4175/1 v k.ú. Třanovice v případě smlouvy FM/7i/2020/Ch a převod
pozemku p.č. 2838 v k.ú. Třanovice v případě smlouvy FM/8úi/2020/Ch.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
darovací č. FM/7/i/2020/Ch mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací (budoucí dárce) a Obec Třanovice
(budoucí obdarovaný). Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
darovací č. FM/8/i/2020/Ch mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací (budoucí dárce) a Obec Třanovice
(budoucí obdarovaný). Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 4/10/ZO/2020 bylo schváleno.
*
*
*

Ad.3 Různé, diskuse
• Zastupitelé byli informování o situaci týkající se mostu SO241-Most přes R48 na MK
SO124 na stavbě I/68 Třanovice-Nebory“ Jsou vedena jednání se společností ŘSD, se
státním fondem dopravní infrastruktury, s krajem MSK apod. s cílem, aby mostní
objekt nebyl realizován. Společnost ŘSD hodlá budoucí postavený mostní objekt
předat do majetku a správy obce Třanovice. Z hlediska obce Třanovice je mostní
objekt nadbytečný, zajištění nezbytné údržby takto rozsáhlého mostu převyšuje
možnosti obce s 1000 obyvatel. Vhodnější by bylo obnovit (nově postavit) dva

2

stávající mosty přes řeku Stonávku (most poblíž R.Gocieka a most poblíž zastávky
Labuda), které by zajistily dostatečnou dopravní dostupnost obyvatel, kteří za řekou
mají své nemovitosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice považuje stavbu mostního objektu SO 241 za nadbytečný,
pověřuje radu obce a starostu k učinění všech právních kroků k tomu, aby stavba tohoto
mostu byla vyjmuta ze stavby I/68 Třanovice – Nebory.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/10/ZO/2020 bylo schváleno.
• Zastupitelé projednali konání letošních kulturních akcí do konce roku 2020.
S ohledem na aktuální situaci koronavirové infekce v regionu a s ohledem na
hygienická opatření budou zrušeny letošní kulturní akce (bartolomějská pouť,
dožínky, setkání u čtyřmezníku a třanovický podzim)
• Zastupitelé byli informováni o aktuální situaci týkající se výstavby kanalizace na trase
C ve směru na Frýdek-Místek a na trase A ve směru Hnojník
• Ředitel ZŠ a MŠ Třanovice Mgr. David Molitor informoval o stavebních pracích, které
probíhají ve škole v rámci projektu „Rekonstrukce kotelny a topení v ZŠ“, jsou již
osazeny všechny nové radiátory, probíhá sanace zdiva
• Starosta informoval, že obec zaslala výzvu k podání cenových nabídek v souvislosti
s akcí „Obnova školního hřiště“, kdy 27.7.2020 zasedne výběrová komise k výběru
nejvhodnější nabídky
• Dokončuje se stavba pergoly před SEN centrem
• Přítomný občan informoval zastupitelstvo o problému týkající se odtoku vody za
zastávkou Třanovice – Vyrubaná v obou směrech a vznesl žádost na zastupitelstvo,
zda by šlo provést vyčištění skruže, aby nedocházelo ke zvedání vody. Dále žádal o
úpravu chodníku směr na Hnojník, který je zarostlý a jsou na něm také náletové
dřeviny a také vznesl žádost, zda by obec mohla zajistit zvýraznění dopravního
značení „Dej přednost v jízdě“ z dálnice směr obec, přičemž zašle na obec dopis, který
v této souvislosti obdržel od PČR.
*

*

*

L. Grygová přečetla usnesení, která byla přijata na 10. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,05 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
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Zápis byl vyhotoven dne: 21. července 2020
Zapisovatel: Bc. Lucie Grygová

Ověřovatelé:

Tomasz Krawiec

…………………………………………………

Libuše Ovčařiová

…………………………………………………

Starosta:

Mgr. Jiří Tomiczek

…………………………………………………

Místostarosta:

Miroslav Lejka

…………………………………………………
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