Obec Třanovice

Zápis
z 2. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 17. prosince 2018 v 17. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

15 členů ZO Třanovice
6 občanů

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17,01 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 7. prosince 2018
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 ing. Davida Tomana a Mgr. Davida
Molitora, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Davida Tomana a Mgr.
Davida Molitora, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/2/ZO/2018 bylo schváleno.
V 17,03 hod. se na zasedání zastupitelstva dostavil zastupitel Radomír Kubiček, celkový počet
přítomných zastupitelů je nyní 15.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou,
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Starosta informoval zastupitele o tom, že původně plánovaný bod č. 5 nabytí
pozemků dnes nelze projednávat, jelikož ještě obec nezná přesnou výměru části
pozemku, o jehož bezúplatný převod obec bude žádat úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových (jedná se o pozemek potřebný k výstavbě chodníku k Labudovi).
Předsedající tedy navrhl schválit program 2. zasedání bez původně oznámeného bodu
5) Majetek obce, nabytí pozemků. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program 2. zasedání:
1) Rozpočet obce na rok 2019
2) Organizační záležitosti
3) Vyhláška o odpadech
4) Stanovení ceny vodného a stočného
4) Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/2/ZO/2018 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 3.11.2018 a
26.11.2018 - zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí

Ad. 1 Rozpočet obce na rok 2019:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce Třanovice na rok 2019. Návrh rozpočtu byl zveřejněn
na úřední desce a současně na elektronické úřední desce obecního úřadu Třanovice od
30.11.2018 dosud. Obec Třanovice dne 10.12.2018 obdržela k rozpočtu písemný návrh na změnu
rozpočtu a to od velitele SDH Radka Gocieka, kde žádal o navýšení stávající kapitoly 5512 požární
ochrana, (v návrhu rozpočtu r. 2019 je navržena částka 50.000Kč ) na částku 80.000Kč, která
v rozpočtu pro potřeby požární ochrany byla v rozpočtu na r. 2018. S ohledem na tuto žádost byl
vypracován návrh rozpočtu se zapracováním požadavku (příloha č.3).
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Ing. David Toman zastupitele informoval o představě uspořádat stejně jako v r. 2015 soutěž pro
rodiny v obci, jejímž cílem společné poznávání se, aktivně trávený čas v rodině a vzájemné
mezilidské vztahy. Bude žádat o podporu z dotačních titulů, avšak vždy je žádaný i tzv. „vlastní
podíl“ chtěl požádat o vyčlenění prostředků pro tuto akci. Jan Tomiczek – rozpočet neřeší
jednotlivé akce, ale určitě se v příslušné kapitole prostředky najdou.
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 2019.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje v rámci rozpočtu obce na rok 2019 neinvestiční
příspěvek příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola Třanovice pro rok 2019 ve výši
1. 200 000,- Kč (slovy: jeden milion dvěstětisíc korun českých).

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/2/ZO/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Ad. 2 Organizační záležitosti:
•

Volba členů výborů:

Zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a výbor
pro národností menšiny, stanovilo, že každý z nich bude mít tři členy. Na ustavujícím
zasedání byl zvolen předseda každého výboru, pouze kontrolní výbor byl již zvolen kompletní
tzn. včetně členů.
Předsedkyně finančního výboru Libuše Ovčaříová navrhla zvolit jako další členy finančního
výboru a to Ing. Karla Blahuta a Ryszarda Jochymka Předseda výboru pro národnostní
menšiny Ing. Marian Jochymek navrhnul zvolit jako dalšího člena výboru pro národností
menšiny Krystynu Havlíčkovou, a Ing. Dagmar Kluzovou, která byla delegována Kongresem
Poláků v České republice.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích volí členem finančního výboru Ing. Karla Blahuta a Ryszarda Jochymka.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích volí členem výboru pro národnostní menšiny Krystynu Havlíčkovou a Ing.
Dagmar Kluzovou.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 4/2/ZO/2018 bylo schváleno.
•

Určení zastupitele pro územní plánování:

Zastupitelé byli seznámeni s povinností určit zastupitele, který bude spolupracovat s úřadem (MMFM
– odboru územního rozvoje a stavebního řádu) při pořízení územně plánovací dokumentace dle §47,
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§ 51 a § 53 stavebního zákona. Byl navržen starosta, je nejlépe dostupný, informovaný o
záležitostech ÚP apod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zastupitele Mgr. Jiřího Tomiczka, jako zastupitele pro územní
plánování, v dle ust. §47, § 51 a §53 stavebního zákona.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se …
Usnesení č. 5/2/ZO/2018 bylo schváleno.

•

Navržení zástupců obce do dozorčí rady TISPOL, s.r.o., Třanovice služby, o.p.s. a STONAX,
o.p.s.:

Obec Třanovice je zakladatelem společnosti Třanovice služby, o.p.s. v současné době je složení
správní rady následující: Mgr. David Molitor, Ing. Zbyhněv Janczyk, Bc. Jan Tomiczek, Ing. Petr Korč,
Ing. Břetislav Korč, Radomír Kubiček. Složení dozorčí rady je následující: Miroslav Lejka, Martin
Guznar, Mgr. Jiří Tomiczek
Obec Třanovice je společníkem s obchodním podílem 100% ve společnosti TISPOL, s.r.o., v dozorčí
radě v souč. době je Ing. Petr Korč, Ing. Milan Glajcar, Josef Gomola
Obec Třanovice je jedním z devíti zakladatelů společnosti STONAX, o.p.s. v současné době je členem
správní rady za obec Ing. Petr Korč.

Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích navrhuje do správní rady Třanovice služby, o.p.s. tyto členy: Mgr. David
Molitor, Ing. Břetislav Korč, Radomír Kubiček, Mgr. Jiří Tomiczek, Ing. Karel Blahut, Ing.
Marian Jochymek.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích navrhuje do dozorčí rady Třanovice služby, o.p.s. tyto členy: Pavel Žwak,
Miroslav Lejka, Martin Guznar.
c) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích navrhuje do dozorčí rady TISPOL, s.r.o. tyto členy: Ing. Milan Glajcar, Ing.
Břetislav Korč, Radomír Kubiček
d) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích navrhuje do správní rady STONAX, o.p.s.: Miroslava Lejku.

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 6/2/ZO/2018 bylo schváleno.

*

*

*
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Ad. 3 Vyhláška o odpadech
Zastupitelé projednali návrh obecně závazné vyhlášky obce Třanovice č. 2/2018, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice na základě ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Třanovice č.
2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti .. Zdrželi se ..
Usnesení č. 7/2/ZO/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Ad. 4 Stanovení ceny vodného a stočného
Zastupitelé byli seznámeni s výzvou vlastníkům vodovodů a kanalizací, kterou obec Třanovice
obdržela od Ministerstva zemědělství. Ministerstvo upozorňuje na možné riziko nedostatečné
tvorby prostředků na obnovu VaK. Obec je vyzývána ke zjednaní nápravy.
Zastupitelstvo se zabývalo určením ceny vodného a stočného pro další období tj. od r. 2019. S
ohledem na náročné investice, které je potřeba v této oblasti provést pro zajištění spolehlivého
fungování vodohospodářské infrastruktury, a s ohledem na plnění zákonných požadavků na
provozování vodovodů a kanalizací je navržená cena vodného ve výši 32 Kč/m3 a cena stočného
ve výši 25 Kč/m3. cena vody v obci byla naposledy měněna v r. 2014
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice stanoví cenu vodného ve výši 32 Kč/m3 a cenu stočného ve výši
25 Kč/m3.

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti .. Zdrželi se ..
Usnesení č. 8/2/ZO/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Ad. 5 Různé, diskuse
•
•
•

•

Zastupitelé obdrželi kalendáře obce pro r. 2019, které mají distribuovat do domácností
občanům, nejlépe do konce letošního roku.
Zastupitelé byli seznámeni se Zápisem o výsledku dílčího přezkoumání obce Třanovice, které
proběhlo ve dnech 22.-23.10.2018, zastupitelstvo bere zápis na vědomí
Starosta seznámil zastupitele se stavem probíhajících akci : příprava projektu zvyšování
bezpečnosti v obci Třanovice – cyklostezka (úsek mezi Třanovice Zadky – Třanovice Pavera),
dobudování dopravní infrastruktury kolem ZŠ, chodník od katolického kostel k SEN centru a
dále ke Kaplovu dvoru., dále je zadáno provedení studie proveditelnosti chodníků směrem
Dolina a Cymbálek
Starosta informoval o vyhlášení nového titulu MMR a MSK veřejné budovy, školy
rekonstrukce. Kraj byl dotazován, zda je možné z dotace hradit obnovu vytápění v budově ZŠ,
možnost je získat až 70% podpory.
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•
•
•
•
•

•

•

V současné době probíhají závěrečné úkony v přípravě dokumentace pro rozšíření kanalizační
sítě v obci, je reálné, že ministerstvo financí v příštím roce bude vyhlašovat výběrové řízení
na zhotovitele stavby.
Rodinný dům č.p. 100 (bývalý Matula) je podána žádost na výstavbu sociálních bytů, bylo
požadováno doplnění žádosti, v polovině příštího roku by mělo být rozhodnuto o případné
podpoře
M. Lejka informoval zastupitele, o tom, že v pátek 14.12. proběhlo předání stavby Oprava
opevnění vodního toku Stonávka, investorem akce bylo Povodí Odry, státní podnik
Starosta poděkoval hasičům za jejich práci, konkrétně za pokácení dřevin pod elektrickým
vedením
Jan Tomiczek myšlenka, která zazněla při projednávání rozpočtu na r. 2019 o projektu pro
rodiny v obci je velmi dobrá a je potřebná. Bylo by však vhodné vypracovat i nějaký
plán/koncept, který se pak dá použít, je to pak i velmi užitečné mít schválený plán/koncepci i
pro potřeby případných žádostí o podporu.
M. Lejka zmínil, že registroval nový projekt ohledně sportu, Mgr. Molitor upřesnil že se jedná
o nově vzniklý spolek Třanovičtí přespolní žraloci, jejich cílem je propagace běhu, pořádání
závodů. Jako první počin bude organizace společného sportovního dopoledne, které by mělo
proběhnout v rámci tradičního MAJFESTU, je plánován běh, pochod pro rodiny s dětmi
odpoledne pak bude kulturní program.
P.Sebera požádal zastupitelstvo o řešení nevhodného stavu příjezdové komunikace ke
skupině RD č.p. 160, 153, 129, 305 a 181, komunikace je v současné době poškozená vodou
stékající z kopce, voda vymlela množství děr, bylo by vhodné komunikaci opravit např.
recyklátem s pojivem. Starosta – problém je v tom, že komunikací má vést plánovaná
kanalizace. Není ekonomické silnici na jaře opravit a za čas ji z důvodů výstavby kanalizace
opět rozkopat.

*

*

*

K. Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 2. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,25 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Návrh rozpočtu na rok 2019
Zápis byl vyhotoven dne: 18. prosince 2018
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Ing. David Toman

…………………………………………………

Mgr. David Molitor

…………………………………………………

Starosta:

Mgr. Jiří Tomiczek

…………………………………………………

Místostarosta:

Miroslav Lejka

…………………………………………………
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