Obec Třanovice

Zápis
z 5. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 24. června 2019 v 18. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny
Omluveno

12 členů ZO Třanovice
3 členové ZO Třanovice (D.Toman, R. Kubiček, M.Lejka)
2 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 12.6. 2019 dosud.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je 12 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 Martina Guznara a Libuši Ovčaříovou
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Martina Guznara a Libuši
Ovčaříovou, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti - Zdrželi se 2 (Guzar, Ovčaříová)
Usnesení č. 1/5/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 5. zasedání:
1.
Účetní závěrka za r. 2018
2.
Závěrečný účet obce za r. 2018
3.
Majetek obce
4.
Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/5/ZO/2019 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal starosta, p. Miroslav Lejka se ze zasedání ZO omluvil,
zprávy o činnosti rady byly ze dne 20.5.2019 a 17.6.2019. Mgr. Molitor podal zastupitelům bližší
informace týkající se zvyšování kapacity školy, školní družiny a školní jídelny. zastupitelé neměli
žádné doplňující dotazy - zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí

Ad. 1 Účetní závěrka za r. 2018
Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za r. 2018. 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. 2018. Protokol o
schválení účetní závěrky je přílohou usnesení (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/5/ZO/2019 bylo schváleno.
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Ad.2) Závěrečný účet obce za rok 2018
•

Předsedající zastupitele seznámil se závěrečným účtem obce Třanovice za rok 2018. Rovněž
byla podána zpráva o provedeném auditu na hospodaření obce za rok 2018. 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 4.
června 2019. Závěrečné vyúčtování obce Třanovice za rok 2018 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 2018 bez
výhrad.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Závěrečný účet obce Třanovice za rok 2018, dle
přiloženého materiálu (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 4/5/ZO/2019 bylo schváleno.
•

Předsedající zastupitele seznámil se závěrečným účtem Sdružení obcí povodí Stonávky za rok
2018. Rovněž byla podána zpráva o provedeném auditu na hospodaření za rok 2018.
Zastupitelstvo obce Třanovice bere na vědomí Závěrečný účet a výsledky hospodaření
Sdružení obcí povodí Stonávky včetně Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2018 bez
výhrad.

*

*

*

Ad. 3 Majetek obce:
1. Zastupitelé byli seznámeni s doručeným protokolem o předání a převzetí stavby „Realizace
společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – IV.etapa“, předmětem předání a převzetí
je SO-01 Polní cesta CV 38, SO-03 Brod B 2. Stavba byla realizována Státním pozemkovým
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj, pobočkou Frýdek-Místek
(předávající) na pozemcích uvedených ve schváleném návrhu komplexních pozemkových
úprav k.ú. Třanovice (polní cesta CV 38 p.č. 3201, 3218 a 3381) (brod B 2 p.č. 3404).
Stavba zahrnuje i stavební objekt SO 02 Polní cesta CD 49, který bude realizován až v průběhu
budování silnice I/68 Třanovice – Nebory.
Státní pozemkový úřad rovněž realizoval tzv. náhradní výsadbu dřevin na pozemcích p.č.
2858 a 2859 v k.ú. Třanovice (pozemky u rybníka v centru obce), která mu byla uložena
v rozhodnutí o povolení kácení dřevin čj. Tra 653/246/2015 ze dne 25.8.2015 za kácení dřevin
mimo les v místě křížení polní cesta CV 25 s vodním tokem Mušalec za účelem realizace
stavby. K předání výsadby dřevin do majetku obce dochází po provedení tříleté následné
péče, která byla zajištěna v letech 2016-2018.
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Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice přijímá do svého majetku stavbu „Realizace společných
zařízení navržených v KPÚ Třanovice – IV.etapa“, předmětem předání a převzetí je SO-01
Polní cesta CV 38, SO-03 Brod B2. a to dle Protokolu o předání a převzetí stavby
vyhotoveného Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro
Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek (předávající) dle přílohy č. 5 tohoto zápisu.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice přijímá do svého majetku výsadbu dřevin realizovanou na
pozemcích p.č. 2858 a 2859 v k.ú. Třanovice v celkové účetní hodnotě ke dni předání a
převzetí 109 860,21 Kč dle Dodatku k Protokolu o předání a převzetí stavby „Realizace SZ
Třaovice – LBC 3, CV 25 vč. mostu“ – náhradní výsadba dřevin vyhotoveného Státním
pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj, pobočka
Frýdek-Místek (předávající) dle přílohy č. 6 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/5/ZO/2019 bylo schváleno.
2. Byl dokončen a zkolaudován chodník směrem od centra obce k autobusové zastávce U
Labudy. Je potřeba dořešit majetkové vyrovnání. Část chodníku je vybudována na pozemku
3929 v k.ú. Třanovice, který je ve vlastnictví p. L.G., část chodníku se nachází na pozemku
3930 v k.ú. Třanovice, který je v majetku manželů L.G. a L.G. Geometrickým plánem č. 16114/2019, který byl vyhotoven Ing. Alešem Novotným, došlo k rozměření pozemků.
Zastupitelstvo projednalo koupi odměřených částí pozemku parc. č. 3929/2 druh ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 362 m2 a koupi pozemku parc.č. 3930/2 druh ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 vše v k.ú. Třanovice, navržená kupní cena je ve
výši 69,30Kč/m2 – je ve stejné výši jako pro odkup pozemků pod plánovanou cyklostezkou
směr Třanovice – Pavera.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo Obce Třanovice v souladu s ustanovením § 85 písm.a) zákona č.128/2000
Sb., o obcích, schvaluje koupi odměřených částí pozemku parc. č. 3929/2 v k.ú. Třanovice,
druh ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 362 m2 a koupi pozemku parc.č. 3930/2
v k.ú. Třanovice, druh ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m2, za kupní cenu
ve výši 69,30Kč/m2 .
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnictví
k nemovitosti mezi p. L.G., datum narození …., trvale bytem …. (prodávající) a Obcí
Třanovice (kupující). Předmětem smlouvy je koupě pozemku p.č. 3929/2 v k.ú. Třanovice o
výměře 362 m2, současně pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
c) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnictví
k nemovitosti mezi p. L.G., datum narození …., a L.G., datum narození …., oba trvale bytem
…. (prodávající) a Obcí Třanovice (kupující). Předmětem smlouvy je koupě pozemku p.č.
3930/2 v k.ú. Třanovice o výměře 15 m2, současně pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 6/5/ZO/2019 bylo schváleno.

3

*

*

*

Ad. 4 Různé, diskuse
a) Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem dohody o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. 571/DPS/FM/V/2019 – dohoda mezi Obcí Třanovice
zastoupenou na základě smlouvy o nájmu vodovodních a kanalizačních zařízení spol. Třanovice
služby, o.p.s. a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (předmětem dohody je úprava
vzájemných práv a povinností v souvislosti se zajištěním plynulého a bezpečného provozu vodovodu
provozně souvisejících (předávacím místem, kde přechází voda ze zařízení v majetku obce Třanovice
do zařízení v majetku SMVaK Ostrava a.s. je p.č. 2510 v k.ú. Třanovice – hranice s Hradiště pod Babí
horou poblíž RD č.p. 215.)
Zastupitelstvo bylo dále seznámeno s návrhem dohody o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. 816/DPS/FM/O/2019 – dohoda mezi Obcí Třanovice
zast. na zákl. smlouvy o nájmu vodovodních a kanalizačních zařízení spol. Třanovice služby, o.p.s. a
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (předmětem dohody je úprava vzájemných práv
a povinností v souvislosti se zajištěním plynulého a bezpečného provozu vodovodu provozně
souvisejících (předávacím místem, kde přechází pitná voda ze zařízení v majetku SMVaK Ostrava a.s.
do zařízení v majetku obce Třanovice je a) odboční z vodovodního řadu na p.č. 2834 v k.ú. Třanovice
u č.p. 268 RD Rylkovi, b) šachta na p.č. 18/1 – naproti obchodu Hruška a c) šachta na pč. 2816 –
naproti Bialoně)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice souhlasí s uzavřením dohody o úpravě vzájemných práv a
povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. 571/DPS/FM/V/2019 a č.
816/DPS/FM/O/2019 mezi Obcí Třanovice zastoupená na základě smlouvy o nájmu
vodovodních a kanalizačních zařízení spol. Třanovice služby, o.p.s. a Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zastupitelstvo obce pověřuje podpisem dohod ředitele
Třanovice služby, o.p.s., kterým je Ing. Petr Krzywoń
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 7/5/ZO/2019 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo poskytnutí peněžního daru Charitě Český Těšín na
provozní náklady charitního domu pro seniory Hnojník a na provozní náklady terénních služeb.
Zastupitelstvo rovněž projednalo poskytnutí peněžního daru Slezské diakonii Český Těšín na provozní
náklady sociálních služeb.
poskytování terénních soc. služeb charitou 3 občanům obce Třanovice, pobytové sociální služby
poskytované charitou 5 občanům Třanovic
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje poskytnutí peněžního daru společnosti Charita
Český Těšín se sídlem Mírová 8, 737 01 Český Těšín ve výši 150.000,- Kč (slovy:
stopadesáttisíc korun českých) na provozní náklady Domu pro seniory Hnojník a na
provozní náklady terénních sociálních služeb. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu
darovací smlouvy v uvedené věci.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje poskytnutí peněžního daru společnosti Slezská
diakonie se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín ve výši 150.000,- Kč (slovy:
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stopadesáttisíc korun českých) na provozní náklady služeb osobní asistence a provozní
náklady služeb denního stacionáře v Třanovicích. Zastupitelstvo starostu k podpisu darovací
smlouvy v uvedené věci.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 8/5/ZO/2019 bylo schváleno.
c) Obec Třanovice požádala o dotaci Moravskoslezský kraj, dotační program „Program na podporu
přípravy projektové dokumentace 2019“ na projekt „Zvyšování bezpečnosti dopravy v obci Třanovice
– II. etapa“ Předmětem projektu je zpracování studie proveditelnosti, dokumentace pro společné
povolení a dokumentace pro provádění stavby.
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v okrajových částech obce podél silnice II/646 Frýdek –
Místek – Český Těšín. Stavba je cílena do dvou oblastí, tj. chodník ve směru Dolina (od č.p. 307 po
zastávku Třanovice – Dolina délka cca 1km) a chodník ve směru Na Cymbálce (od domu č.p. 3 po
zastávku Na Cymbálce délka cca 1,2km)
Dotace obci byla přislíbena, Moravskoslezský kraj zaslal návrh Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Maximální výše dotace je 500.000Kč tj. 62,89% celkově
vynaložených uznatelných nákladů
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí dotace od Moravskoslezského kraje
v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ na
projekt „Zvyšování bezpečnosti dopravy v obci Třanovice – II. etapa“ v celkové výši
500.000Kč.
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 „Zvyšování bezpečnosti dopravy v obci Třanovice – II. etapa“ a závazek
obce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 9/5/ZO/2019 bylo schváleno.
d) starosta zastupitele požádal o podrobnější seznámení se se Strategií obce Třanovice 2017+.
Dokument bude zastupitelům zaslán emailem. Starosta navrhoval pracovní schůzku, kde by
zastupitelé prodiskutovali strategii, vytýčili priority a sestavili akční plán
e) v červenci bude předána Ministerstvu průmyslu a obchodu dokumentace pro potřeby výběrového
řízení na stavbu splaškové kanalizace
f) příští měsíc je plánováno podání žádosti o dotaci na Cyklostezku v části Třanovice-Zadky směrem
k Paverovi, měl by být vyhlášen vhodný dotační program
g) M. Guznar zmínil problém s koňským trusem, který zůstává na chodnících po projíždějících
jezdcích, především v centru obce. Obec napíše dopis stájím v okolí, na problém budou upozorněni a
požádání o úklid při dalších jízdách.
h) R. Gociek upozornil na problém s cyklisty, kteří jezdí po chodníku podél silnice směrem na Hnojník.
i) Ing. Blahut se dotázal na možnost přistavení kontejneru na bioodpad – posečenou trávu do lokality
„Za Lesem“ – k dispozici občanům jsou kontejnery na bioodpad, je možno vyzvednout si další, pokud
stávající nestačí

*

*

*
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K. Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 5. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,01 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Protokol o schválení účetní závěrky, účetní závěrka
4) Závěrečný účet obce
5) Protokol o předání a převzetí stavby
6) Dodatek k protokolu o předání a převzetí stavby

Zápis byl vyhotoven dne: 25. června 2019
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Martin Guznar

…………………………………………………

Libuše Ovčaříová

…………………………………………………

Starosta:

Mgr. Jiří Tomiczek

…………………………………………………

Místostarosta:

Miroslav Lejka

…………………………………………………
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