Obec Třanovice

Zápis
z 9. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 15. června 2020 v 18. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny
Omluveno

15 členů ZO Třanovice
0 členů ZO Třanovice
3 občané

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,00 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 1. června 2020
dosud. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je 15 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 Mgr. Davida Molitora a Annu Kaletovou
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Davida Molitora a
Annu Kaletovou, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se 1 (A.Kaletová)
Usnesení č. 1/9/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 9. zasedání:
1.
Účetní závěrka za r. 2019
2.
Závěrečný účet obce za r. 2019
3.
Investice a zajištění jejich financování
4.
Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/9/ZO/2020 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta p. Miroslav Lejka a to ze dne 10.3.2020,
8.4.2020 a 18.5.2020. Zastupitelé neměli žádné doplňující dotazy - zastupitelstvo obce bere zprávu o
činnosti rady na vědomí

Ad. 1 Účetní závěrka za r. 2019
Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za r. 2019. 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. 2019. Protokol o
schválení účetní závěrky je přílohou usnesení (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/9/ZO/2020 bylo schváleno.
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Ad.2) Závěrečný účet obce za rok 2019
•

Předsedající zastupitele seznámil se závěrečným účtem obce Třanovice za rok 2019. Rovněž
byla podána zpráva o provedeném auditu na hospodaření obce za rok 2019. 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 je závěrečný účet vyvěšen ode dne 22.5.
2020. Závěrečné vyúčtování obce Třanovice za rok 2019 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. a rovněž Základní školy a
mateřské školy Třanovice, příspěvkové organizace, kterou zřídila.

Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2019 bez
výhrad.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Závěrečný účet obce Třanovice za rok 2019, dle
přiloženého materiálu (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 4/9/ZO/2020 bylo schváleno.
•

Předsedající zastupitele seznámil se závěrečným účtem Sdružení obcí povodí Stonávky za rok
2019. Rovněž byla podána zpráva o provedeném auditu na hospodaření za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Třanovice bere na vědomí Závěrečný účet a výsledky hospodaření
Sdružení obcí povodí Stonávky včetně Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2019 bez
výhrad.

*

*

*

Ad. 3 Investice a zajištění jejich financování:
Zastupitelstvo obce Třanovice na svém 8. zasedání dne 10. března 2020 schválilo podání žádosti o
dotaci investičního záměru: „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. V pátek 12.června 2020 jsem dostali oficiální oznámení o tom, že akce
bude podpořena v plné výši. Ministerstvo financí jako jeden z podkladů pro vydání rozhodnutí
požaduje doložit prohlášení zastupitelstva o tom, že na dofinancování akce zajistí vlastní finanční
prostředky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice souhlasí se zajištěním vlastních finančních prostředků na
dofinancování akce „ZŠ a MŠ Třanovice – rekonstrukce kotelny a ústředního vytápění“, která bude
realizována v rámci 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.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/9/ZO/2020 bylo schváleno.
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*

*

*

Ad. 4 Různé, diskuse
a) starosta informoval zastupitele o stavu projektu „Cyklostezka podél silnice II/474“ Bude se jednat o
stezku se společným provozem pěších a cyklistů o délce 780 m. Stezka je vedena podél silnice II/474
za silničním příkopem mezi autobusovými zastávkami „Zadky“ a „U Pavery“. Cyklostezka bude
osvětlena novým veřejným osvětlením. Tento projekt je spolufinancován z prostředků IROP.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, v pátek tj. 19.června by
mělo proběhnout otevírání obálek s nabídkami. Stavbu bude nutno uhradit předem a až zpětně obec
obdrží přislíbenou dotaci.
b) starosta informoval o průběhu stavby splaškové kanalizace, podrobné informace o akci jsou
umístěny na stránkách Třanovice služby o.p.s. v záložce „Rozšíření kanalizační sítě“
https://ops.tranovice.org/rozsireni-kanalizacni-site-v-tranovicich/ , informační schůzka s občany a
zhotovitelem akce je plánována na 29.červen 2020 v 17 hodin v sále OÚ
c) v běhu je rovněž akce „Veřejné prostranství před SEN centrem v Třanovicích“, plánovaná pergola u
SEN centra už je dokončená, chybí ještě drobné úpravy a zpevněné plochy kolem. Akci podpoří
finančně MSK a Innogy Gas Storage
d) projekt „ZŠ a MŠ Třanovice – rekonstrukce kotelny a ústředního vytápění“ je další projekt, který byl
podpořen dotací a to ve výši 90%, akce ale musí být profinancována v letošním roce. Dne 24.června
2020 bude probíhat předání staveniště, během prázdnin dojde v budově ZŠ a MŠ Třanovice k výměně
kotlů, topných těles, rozvodů a regulace topení. Provoz ve škole bude během prázdnin nebude,
mateřská škola bude k dispozici v Horních Tošanovicích
e) Zastupitelé byli seznámeni se žádostí DZR Pohoda, z.ú. o zařazení do komunitního plánování obce.
Komunitní plánování je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby
tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů, zapojuje všechny
účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do pří pravy
a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje podíl občanů na rozhodovacím procesu.
V podmínkách naší obce komunitní plánování sociálních služeb neprovádíme, toto by bylo
reálnější spíše v rámci většího celku např. mikroregionu či ORP Frýdek – Místek. V souladu
se schválenou obecní strategií se obec ze sociální oblasti věnovala zřízení bytů pro seniory
SEN centrum, dále pak stacionáře, který byl zřízen v areálu SEN centra. Obec plánuje
dokončit úpravy RD č.p. 100 , kdy vznikne druhý bytový dům se sociálními byty převážně
určenými pro seniory.
V žádosti DZR Pohoda, z.ú. je rovněž konkretizován pozemek pro plánovanou stavbu p.č.
3108/1 v k.ú. Třanovice. Tento pozemek není z hlediska územního plánu určen k výstavbě
takového zařízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje odpověď na žádost DZR Pohoda, z.ú. ve znění „V současné
době obec Třanovice neprovádí plánování sociálních služeb prostřednictvím metody komunitního
plánování sociálních služeb, z tohoto důvodu nemůže být DZR Pohoda, z.ú. do komunitního
plánování zařazen. Zastupitelstvo obce Třanovice současně upozorňuje, že pozemek p.č. 3108/1
v k.ú. Třanovice, který uvádíte jako pozemek plánovaný pro výstavbu nového zařízení pro osoby se
sníženou soběstačností, není z hlediska územního plánu ke stavbě tohoto zařízení určen.“
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 6/9/ZO/2020 bylo schváleno.
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f) probíhá příprava tradičních akcí typu Dožínky, třanovická pouť a Setkání u čtyřmezníku, otázkou je
konání tzv. Třanovického podzimu, akce pro seniory, starosta bude možnosti konání konzultovat
s KHS Ostrava a budeme postupovat dle jejich doporučení
g) starosta zastupitele informoval o daňových příjmech … původní predikce před coronavirovou krizí
byly předpokládané příjmy se sdílených daní ve výši 16milionů, aktuálně je propad příjmu o 35%,
dnes zasedal finanční výbor zastupitelstva, který byl o situaci informován zatím nedoporučil žádné
konkrétní kroky

*

*

*

K. Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 9. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,04. hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Protokol o schválení účetní závěrky, účetní závěrka
4) Závěrečný účet obce

Zápis byl vyhotoven dne: 16. června 2020
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Mgr. David Molitor

…………………………………………………

Anna Kaletová

…………………………………………………

Starosta:

Mgr. Jiří Tomiczek

…………………………………………………

Místostarosta:

Miroslav Lejka

…………………………………………………
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