Obec Třanovice

anonymizovaný zápis
z 3. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 28. ledna 2019 v 18. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

14 členů ZO Třanovice
4 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 18. ledna 2019
dosud. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je 14 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 Radka Gocieka a Annu Kaletovou
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Jeden z
hostů se dotázal na žádost o audiovizuální nahrávání, kterou doručil na obec dnes
odpoledne. Starosta: zatím se ke mně žádost nedostala. M. Lejka: pro otázky budete
mít prostor v části, která je určená k diskusi, zastupitelstvo nyní bude probíhat
standartním postupem, kdy teď budeme určovat ověřovatele a zapisovatele.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Radka Gocieka a Annu
Kaletovou, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se 2(Gociek, Kaletová)
Usnesení č. 1/3/ZO/2019 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou,
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program 3. zasedání:
1) majetek obce, nabytí pozemků
2) investice a jejich financování
3) Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/3/ZO/2019 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 17.12.2018
28.12.2018 a 21.1.2019 zastupitelé neměli žádné doplňující dotazy- zastupitelstvo obce bere zprávu o
činnosti rady na vědomí

Ad. 1 Majetek obce, nabytí pozemků:
•

Zastupitelé projednali skupinu Smluv o smlouvě budoucí kupní – cyklostezka Třanovice.
Účelem smluv je zajistit, aby Obec Třanovice mohla nabýt do svého vlastnictví části
pozemků k vybudování stavby Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice, 1. část SO 101
Cyklostezka. Starosta seznámil zastupitele s projektem cyklostezky, projekt v tištěné
podobě byl k dispozici k nahlédnutí. Zastupitele byli seznámení s budoucí kupní cenou,
která byla stanovena na základě znaleckého posudku, s majiteli pozemků byla
projednána. Konkrétní konečná výměra, která se bude od vlastníků vykupovat bude
určena až po samotné realizaci stavby cyklostezky na základě zaměření geometrickým
plánem.

Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Smlouvy o smlouvě budoucí kupní –
Cyklostezka Třanovice mezi Obec Třanovice (kupující) a xxxxx xxxxx, trvale bytem xxxx
(prodávající). Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího převést na kupujícího části
pozemku p.č. 2556/1 v k.ú. Třanovice o přibližném rozsahu 636 m2 potřebnou k vybudování
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

stavby „Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice, 1. část SO 101 Cyklostezka“ za kupní cenu
69,30 Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Smlouvy o smlouvě budoucí kupní Cyklostezka Třanovice mezi Obec Třanovice (kupující) a xxxxx a xxxxx, oba trvale bytem
xxxx (prodávající). Předmětem smlouvy je závazek prodávajících převést na kupujícího část
pozemku p.č. 2566 v k.ú. Třanovice o přibližném rozsahu 377 m2 potřebnou k vybudování
stavby „Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice, 1. část SO 101 Cyklostezka“ za kupní cenu
69,30 Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Smlouvy o smlouvě budoucí kupní Cyklostezka Třanovice mezi Obec Třanovice (kupující) a xxx, trvale bytem xxx, xxxx, trvale
bytem xxxx, xxxx, trvale bytem xxxx, xxxx, trvale bytem xxxx a xxxx xxx (prodávající).
Předmětem smlouvy je závazek prodávajících převést na kupujícího část pozemku p.č. 2572
v k.ú. Třanovice o přibližném rozsahu 1690 m2 potřebnou k vybudování stavby „Zvyšování
bezpečnosti v obci Třanovice, 1. část SO 101 Cyklostezka“ za kupní cenu 69,30 Kč/m2.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Smlouvy o smlouvě budoucí kupní –
Cyklostezka Třanovice mezi Obec Třanovice (kupující) a xxxx, trvale bytem xxx (prodávající).
Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího převést na kupujícího část pozemku p.č. 2567
v k.ú. Třanovice o přibližném rozsahu 285 m2 potřebnou k vybudování stavby „Zvyšování
bezpečnosti v obci Třanovice, 1. část SO 101 Cyklostezka“ za kupní cenu 69,30 Kč/m2.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Smlouvy o smlouvě budoucí kupní Cyklostezka Třanovice mezi Obec Třanovice (kupující) a xxxx, trvale bytem xxxx a xxxx,
trvale bytem xxx (prodávající). Předmětem smlouvy je závazek prodávajících převést na
kupujícího část pozemku p.č. 2568 v k.ú. Třanovice o přibližném rozsahu 355 m2 potřebnou
k vybudování stavby „Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice, 1. část SO 101 Cyklostezka“
za kupní cenu 69,30 Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Smlouvy o smlouvě budoucí kupní Cyklostezka Třanovice mezi Obec Třanovice (kupující) a xxx a xxx, oba trvale bytem xxx
(prodávající). Předmětem smlouvy je závazek prodávajících převést na kupujícího část
pozemku p.č. 2569/1 v k.ú. Třanovice o přibližném rozsahu 498 m2 potřebnou k vybudování
stavby „Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice, 1. část SO 101 Cyklostezka“ za kupní cenu
69,30 Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Smlouvy o smlouvě budoucí kupní Cyklostezka Třanovice mezi Obec Třanovice (kupující) a xxx, trvale bytem xxx, xxx, trvale
bytem xxx a xxx, trvale bytem xxx (prodávající). Předmětem smlouvy je závazek
prodávajících převést na kupujícího část pozemku p.č. 2570/1 v k.ú. Třanovice o přibližném
rozsahu 198 m2 potřebnou k vybudování stavby „Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice, 1.
část SO 101 Cyklostezka“ za kupní cenu 69,30 Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/3/ZO/2019 bylo schváleno.
•

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy darovací č.
FM/12/i/2018/Ch mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací (budoucí dárce) a Obec Třanovice
(budoucí obdarovaný). Předmětem smlouvy je závazek budoucího dárce do 60-ti dnů od
vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice 2. část – SO
102 dobudování dopravní infrastruktury v okolí ZŠ - chodník podél silnice č. II/648“ podepsat
darovací smlouvu, jejímž předmětem bude převod pozemku p.č. 1731/7 v k.ú. Třanovice.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
darovací č. FM/12/i/2018/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 14 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 4/3/ZO/2019 bylo schváleno.
•

Obec Třanovice ukončila realizaci stavby Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích (chodník
směrem k Labudovi). Část pozemků pod chodníkem je v současné chvíli v majetku České
republiky. Obec má možnost požádat o tzv. bezúplatný převod pozemků. Souhlas
zastupitelstva je jednou s povinně dokládaných příloh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje převod pozemků p.č. 3921/3 o výměře 8m2, druh
ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 3659/2 o výměře 737m2, druh ostatní plocha,
ostatní komunikace, který vznikl na základě geometrického plánu pro rozdělení a změnu
hranice pozemku č. 1611-4/2019 z p.č. 3659 vše v k.ú. Třanovice, z vlastnictví České
republiky do vlastnictví obce Třanovice.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 5/3/ZO/2019 bylo schváleno.
*

*

*

Ad. 2 Investice a jejich financování:
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností podat žádost o dotaci na MMR pro akci
rekonstrukce ZŠ a MŠ Třanovice – kotelna a systém vytápění. Souhlas zastupitelstva je jednou
z požadovaných příloh k žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje podání žádosti o dotaci „ZŠ a MŠ Třanovice rekonstrukce kotelny a ústředního vytápění“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2019 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační
titul 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 6/3/ZO/2019 bylo schváleno.
*

*

*

Ad. 3 Různé, diskuse
•

Starosta: proběhly úpravy Na Vyrubané, rada projednala pořízení měřičů rychlosti jako další
bezpečnostní prvek. Řidiči jezdí Na Vyrubané určitě rychleji než předepsanou 60-ti

3

kilometrovou rychlostí, chceme měřiče rychlosti instalovat z obou směrů (jak od Hnojníku tak
od Tošanovic)
•

p. Krawiec se dotázal zda je pravda že bylo p. Jochimovi (společnost HnojníkNet) zakázáno
kopat optický kabel
starosta: p. Jochim prostř. projektanta podal na obec celkem tři žádosti o vyjádření ke třem
různým trasám optokabelu. Proběhlo setkání s p. Jochimem a jeho projektantem na schůzce
byl přítomen místostarosta, starosta a projektanti, kteří pro obec zpracovávají dokumentaci
pro rozšíření kanalizační sítě. Na schůzce byla projednána kolizní místa, křížení se sítěmi a
součinnost při dalším postupu. P. Jochim by měl představu, že optické trasy realizuje již
v letošním roce. M. Lejka řekl, že p. Jochim byl informován o tom, kdy bude pravděpodobně
realizována stavba kanalizace, nejekonomičtější by bylo provést stavby v součinnosti.

•

p. Keller poděkoval za výstavbu chodníku směrem k Labudovi, radar by bylo třeba i u Labudy,
navrhl, zda by nebylo vhodné instalovat např. retardér nebo jiný prvek na místní komunikaci
(odbočka na Vělopolí u Labudy), řidiči, kteří jezdí na golf do Ropice jezdí velmi rychle, nedalo
by se na financování takových opatření čerpat z nějakého fondu nebo nějaká dotace?
Starosta: budeme se tím zabývat, letos probíhá pasport místních komunikací, v rámci
přípravy bychom to mohli prodiskutovat

•

o slovo se přihlásil jeden z přítomných hostů, který řekl, že se doslechl, že obec Třanovice je
jedna z obcí, která nemá plnou legitimitu, legalitu a také usnášenischopnost rady a
zastupitelstva.
starosta požádal, aby se dotyčný zastupitelům představil, pán se odmítnul představit,
starosta řekl, že jej žádá o představení se, protože ho nezná. Místostarosta M. Lejka řekl, že
pana představí, že se jedná o pana Jana Vicherka, který v obci nemá trvalé bydliště, ale vlastní
v obci Třanovice nemovitosti, které jsou dotčeny výstavbou úseku dálnice Třanovice-Nebory.
Pan Vicherek byl dotazován, na čem zakládá svá tvrzení, p. Vicherek řekl že z doslechu. Ing.
Blahut navrhnul zastupitelům, aby kontrolní výbor prověřil záležitosti, které jsou závažné a
byly vzneseny vůči radě obce a zastupitelstvu obce Třanovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice pověřuje kontrolní výbor k prověření záležitostí, které byly na
3.zasedání zastupitelstva vzneseny vůči radě a zastupitelstvu obce panem Janem
Vicherkem.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 7/3/ZO/2019 bylo schváleno.
•

p. Rakus rozdal zastupitelům materiál (pozvání na první ročník běhu Třanovická desítka) a
představil nově vzniklý spolek Třanovičtí přespolní žraloci, z.s., chtěl by informovat
zastupitele o akci, kterou spolek bude pořádat 18.květn letošního roku tj. přespolní běh pro
dospělé, současně i pochod pro rodiny s dětmi. Výtěžek z akce by měl připadnout na
dobročinné účely. Od obce budou organizátoři potřebovat podporu v podobě souhlasu
s vedením trasy běhu po pozemcích obce a rovněž budou žádat i o podporu spolku finanční.
Třanovická desítka se bude konat v dopoledních hodinách, odpoledne pak bude probíhat 9.
ročník MAJ-FESTU, což je tradiční kulturní akce konaná v Třanovicích. Do budoucna by spolek
chtěl pravidelně připravovat akce zaměřené na sportovní a komunitní činnost. Registrace
dospělých na třanovickou desítku bude probíhat od února 2019
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•

•

ing. Blahut upozornil p. Vicherka, že pořizování tajného záznamu bez souhlasu natáčených
osob je v rozporu se zákonem a zveřejněním tohoto záznamu by se mohl vystavit trestnímu
stíhání. P. Vicherek reagoval že si je vědom, že by mohl být vystaven pokutě ze strany Úřadu
pro ochranu osobních údajů a že se tímto omlouvá a zároveň doplnil, že svým předchozím
příspěvkem nebylo myšleno úmyslné porušování zákona ze strany zastupitelstva ale že jde
pravděpodobně o nevědomé porušení.
p. Martin Guznar poděkoval zastupitelům za jejich aktivní účast na večeru svátečních melodií

*

*

*

K. Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 3. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,02 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 28. ledna 2019
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Radek Gociek

…………………………………………………

Anna Kaletová

…………………………………………………

Starosta:

Mgr. Jiří Tomiczek

…………………………………………………

Místostarosta:

Miroslav Lejka

…………………………………………………

5

