Obec Třanovice

Zápis
ze 7. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 16. prosince 2019 v 17. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny
Omluveno

13 členů ZO Třanovice
2 členové ZO Třanovice (Kaletová, Kubiček)
3 občané

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17,03 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 6.12.2019 dosud.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze 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).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Libuši Ovčaříovou a Ing. Mariana
Jochymka, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Libuši Ovčaříovou a Ing. Maiana
Jochymka, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 2 (Ovčaříová, M. Jochymek)
Usnesení č. 1/7/ZO/2019 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 7. zasedání:
1.
Rozpočet obce Třanovice pro rok 2020
2.
Zásady pro použití a tvorbu sociálního fondu obce Třanovice
3.
Vyhlášky o místních poplatcích
4.
Majetek obce (prodej pozemku, směna pozemků)
5.
Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/7/ZO/2019 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 21.10.2019,
18.11.2019, 16.12.2019 zastupitelé neměli žádné doplňující dotazy - zastupitelstvo obce bere zprávu
o činnosti rady na vědomí

Ad. 1 Rozpočet obce Třanovice na rok 2020:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce Třanovice na rok 2020. Návrh rozpočtu byl zveřejněn
na úřední desce a současně na elektronické úřední desce obecního úřadu Třanovice od
29.11.2019 dosud.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích schvaluje rozpočet obce Třanovice na rok 2020.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje v rámci rozpočtu obce na rok 2020 neinvestiční
příspěvek příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola Třanovice pro rok 2020 ve výši
1. 250 000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstěpadesáttisíc korun českých).

Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/7/ZO/2019 bylo schváleno.

*

*

*
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Ad. 2 Zásady pro použití a tvorbu sociálního fondu obce Třanovice
Zastupitelé projednali navržené zásady pro použití a tvorbu soc. fondu. Fond je určen především
ke zlepšení pracovních podmínek, motivování, regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu,
sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití zaměstnanců obce Třanovice a jejich
rodinných příslušníků (dětí). Konkrétně se jedná se o příspěvek na stravování, příspěvek na
rekreaci dětí a zaměstnanců, odměny při životním a pracovním jubileu a příspěvek na penzijní
připojištění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.c) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje Zásady pro použití a tvorbu sociálního
fondu obce Třanovice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se –
Usnesení č. 4/7/ZO/2019 bylo schváleno.

*

*

*

Ad.3) Vyhlášky o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místím poplatku
ze psů, dále pak návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místím poplatku za užívání
veřejného prostranství, návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místím poplatku ze
vstupného a návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místím poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výše poplatků ze psů, za užívání veřejného prostranství a výše poplatku ze vstupného zůstává
stejná, ve vyhláškách jsou zapracovány pouze legislativní změny, u poplatku za komunální
odpad je navrženo zvýšení poplatku, a to na 550Kč/osobu/rok, hodnota jednoho EKO bodu se
zůstává stejná jako v minulém roce tj. 5,-Kč
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích a § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místím
poplatku ze psů
b) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích a § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místím
poplatku za užívání veřejného prostranství.
c) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích a § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místím
poplatku ze vstupného.
d) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích a § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místím
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se –
Usnesení č. 5/7/ZO/2019 bylo schváleno.
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4.Majetek obce (prodej pozemku, směna pozemků)
a) Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku p.č. 1835 v k.ú. Třanovice. Konkrétně se jedná o záměr
prodeje části pozemku p.č. 1835, o výměře 5 700m2, druh orná půda, (dle územního plánu plocha
smíšená výrobní VS, označení v územním plánu jako Z90), celková výměra pozemku je 16 748 m2.
Záměr prodat část pozemku p.č. 1835 byl schválen radou obce Třanovice a vyvěšen dne 29. srpna
2019 na úřední desce obecního úřadu Třanovice, současně i na elektronické úřední desce. O koupi
části pozemku projevila zájem společnost WHS-Handling spol. s r.o., dle pořízeného znaleckého
posudku činí odhadní cena 350 Kč za m2.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ustanovením § 85 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje prodej části pozemku p.č. 1835, o výměře
5 700m2, druh orná půda, (dle územního plánu plocha smíšená výrobní VS, označení v územním
plánu jako Z90), společnosti WHS-Handling spol. s r.o., IČ: 258 49 930, se sídlem Třanovice 329,
za cenu 350 Kč/m2.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice ukládá starostovi obce Třanovice vypracovat návrh kupní
smlouvy podle písm. a) tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se –
Usnesení č. 6/7/ZO/2019 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice na svém 6. zasedání v září 2019 schválilo uzavření Dohody o změně
katastrální hranice obce. Jednalo se o změnu katastrální hranice, která mezi katastry Třanovice a
Horní Žukov procházela středem komunikací (polovina místní komunikace od hraničního kamene tzv.
Čtyřmezníku směrem dolů k Sušovskému potoku, rovněž o pozemek v místě křižovatky u RD p. Gomoly
a polovinu místní komunikace, která prochází kolem RD p. Gomoly směrem na Vělopolí) z tohoto
vyplývaly různé komplikace a nejasnosti např. se zimní údržbou apod. V současné době je u
Katastrálního úřadu pro MSK, katastrálního pracoviště Karviná podána žádost o změnu hranice
katastrálního území, která je současně hranicí obce.
Obec Třanovice je vlastníkem pozemku parc. č. 3792 v k.ú. Třanovice, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, o výměře 6010 m2 a pozemku 3978 v k.ú. Třanovice, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o výměře 1950 m2, které jsou zapsané
na LV 10001, pro katastrální území Třanovice, obec Třanovice u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.
Odměřené části výše uvedených pozemků v majetku obce Třanovice (část pozemku p.č. 3792 o
výměře 2127 m2 -dle pořízeného geometrického plánu nyní nové p.č. 1412 v k.ú. Horní Žukov a část
pozemku p.č. 3978 o výměře cca 225 m2 -dle pořízeného geometrického plánu nyní nové p.č. 1413
v k.ú. Horní Žukov) je navrženo směnit za pozemek p.č. 574 v k.ú. Horní Žukov, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, o výměře 913 m2 - dle pořízeného geometrického plánu
nyní nové p.č. 4256 v k.ú. Třanovice), který je zapsán na LV 10001, pro katastrální území Horní Žukov,
obec Český Těšín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná,
jehož vlastníkem je Město Český Těšín. Je navržena bezúplatná směna pozemků.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schvaluje směnu:
části pozemků:

3

parc.č. 3792, o vým. 2127 m2, ost.pl., ost. komunikace, k.ú. Třanovice, dle geometrického plánu č.
1630-100/2019 ; 1040-100/2019 ze dne 17.10.2019 označeného novým parc .č. 1412, k.ú. Horní
Žukov, a parc. č. 3978, ve vým. 225 m2, ost.pl., ost. komunikace, k.ú. Třanovice, dle geometrického
plánu č. 1630-100/2019 ; 1040-100/2019 ze dne 17.10.2019 označeného novým parc. č. 1413, k.ú.
Horní Žukov
za pozemek:
parc.č. 574, vým. 913 m2, ost.pl., ost. komunikace, k.ú. Horní Žukov, dle geometrického plánu č.
1630-100/2019 ; 1040-100/2019 ze dne 17.10.2019 označeného novým parc. č. 4256, k.ú. Třanovice
bez finančního dorovnání, po provedení změny katastrální hranice mezi k.ú. Horní Žukov a k.ú.
Třanovice a současně hranice mezi obcemi Český Těšín a Třanovice.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice ukládá starostovi obce Třanovice uzavřít podle písm. a) tohoto
usnesení Směnnou smlouvu jménem obce.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 7/7/ZO/2019 bylo schváleno.

*

*

*

Ad. 5 Různé, diskuse
a) starosta seznámil zastupitele se žádostí KČT, odbor Beskydy, pobočný spolek (Klub českých turistů)
o poskytnutí daru ve výši 30tis.Kč na realizaci nové ČOV a tepelného čerpadla na vytápění chaty
Prašivá. Dary vyšší než 20tis přísluší v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, schvalovat zastupitelstvu obce.
b) starosta seznámil zastupitele se žádostí sdružení SLUNCE o finanční podporu ve výši 30tis.Kč na
potřeby komunitního projektu „Rozhýbejme Třanovice“, který by sdružení SLUNCE chtělo realizovat
ve spolupráci TRT Třanovičtí Přespolní Žraloci (sportovní klub), SRPŠ Třanovice, ZŠ a MŠ Třanovice
v období 1.1.2020 – 31.12.2020 v Třanovicích.
c) starosta představil zastupitelům Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Třanovice. Návrh
předložil Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení
územního rozvoje, jako úřad územního plánovaní, příslušný dle stavebního zákona
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Třanovice
b) Zastupitelstvo obce Třanovice bere na vědomí vyhodnocení projednání Návrhu zprávy o
uplatňování Územního plánu Třanovice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 8/7/ZO/2019 bylo schváleno.
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d) zastupitelstvo bylo seznámeno s možností podat žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: Podpora obnovy sportovní
infrastruktury pro akci Obnova školního hřiště Třanovice. Souhlas zastupitelstva je jednou
z požadovaných příloh k žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy Ministerstva pro
místní rozvoj, podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy rozvoje venkova, dotační titul: DT
117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury pro akci Obnova školního hřiště
Třanovice a souhlasí se zajištěním vlastních finančních prostředků na dofinancování akce
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 9/7/ZO/2019 bylo schváleno.

e) zastupitelstvo bylo seznámeno s možností podat žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí
České republiky, číslo výzvy: 4/2019, Prioritní oblast: Voda, Podoblasti podpory: 1.3 Čistota
povrchových i podzemních vod, Podporované aktivity: 1.3.D Výstavba, modernizace a intenzifikace
čistíren odpadních vod. Předmětem projektu Modernizace čistírny odpadních vod Třanovice by byly
úpravy typu výměna rozvodné a ovládací skříně, výměny čidel za optická a modernizace dočišťování
kalů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní fond životního
prostředí České republiky, číslo výzvy: 4/2019, Prioritní oblast: Voda, Podoblasti podpory:
1.3 Čistota povrchových i podzemních vod, Podporované aktivity: 1.3.D Výstavba,
modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vodo pro akci Modernizace čistírny
odpadních vod Třanovice a souhlasí se zajištěním vlastních finančních prostředků na
dofinancování akce
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 10/7/ZO/2019 bylo schváleno.

f) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vyřazení z účtu 042 (nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek) částky 12.100,- Kč, jedná se o projekt Modernizace lesnické technologie – nákup traktoru,
projekt nebyl realizován, od žádosti o dotaci obec odstoupila. Částka 12.100 Kč představuje náklady
spojené s administraci výběrového řízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje vyřazení z účtu 042 (nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek) částka 12.100,- Kč - projekt Modernizace lesnické technologie – nákup
traktoru nebyl realizován, od žádosti bylo odstoupeno.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 11/7/ZO/2019 bylo schváleno.
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g) zastupitelé byli seznámeni s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Třanovice v r. 2019,
audit Krajského úřadu MSK proběhl ve dnech 23.-24.10. 2019, výsledek přezkumu hospodaření:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
h) zastupitelé byli seznámeni s peticí zaslanou spolkem Životice Sobě, z.s. Petice směřuje proti
podpoře města Havířov k realizaci přeložky silnice I/11Havířov-Třanovice a prodloužení Dlouhé třídy .
i) starosta informoval zastupitele o stavu projektu „splašková kanalizace“, minulý týden proběhlo
výběrové řízení, přihlásilo se 5firem, dosud jsme neobdrželi oficiální zprávu o jeho výsledcích, půjde-li
vše podle harmonogramu, podepíše-li Ministerstvo financí s vybraným dodavatelem smlouvu atp.,
mělo by se s realizací začít v průběhu března 2020, termín dokončení je 30měsíců.
Ve stejném čase by mělo dojít k zahájení prací na silnici Třanovice – Nebory v Třanovicích bude mít
zhotovitel umístěno tzv. zařízení staveniště.
Obdrží-li obec dotaci na projekt „cyklostezka Třanovice Zadky-Pavera“, tak ještě může začít výstavba
této akce.
Rok 2020 bude náročný pro všechny obyvatele, je jasné že bude po obci velký pohyb stavební
techniky, omezení v dopravě apod. Bude třeba obrnit se trpělivostí.

*

*

*

K. Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 7. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,50 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů

Zápis byl vyhotoven dne: 17. prosince 2019
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Ing. Marian Jochymek

…………………………………………………

Libuše Ovčaříová

…………………………………………………

Starosta:

Mgr. Jiří Tomiczek

…………………………………………………

Místostarosta:

Miroslav Lejka

…………………………………………………
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