Obec Třanovice

Zápis
z 8. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni
0 občanů

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v
hodin starostou obce Bc. Janem 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 15.10.2015 do 24.10.2015. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající 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).

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Do programu
bylo navrženo další doplnění a to návrh na jmenování nového člena správní rady společnosti
Třanovice služby, o.p.s. a projednání obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Třanovice.

1.
2.
3.
4.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program 8. zasedání:
Dodatek k úvěrové smlouvě
Jmenování nového člena správní rady společnosti Třanovice služby, o.p.s.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se –
Usnesení č. 1/8/ZO/2015 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Ing. Petra Korče a p. Ing. Zbyhněva Janczyka
zapisovatelem p. Lucii Grygovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Petra Korče a p. Ing.
Zbyhněva Janczyka, zapisovatelem p. Lucii Grygovou.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/8/ZO/2015 bylo schváleno.

Ad.1) Dodatek k úvěrové smlouvě
Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č.
0429040419 ze dne 23.9.2015 financování podílu Obce Třanovice na projektu „Spoločně
k poznaniu a ochrane prírody“ úroková sazba pro první období 2,20% ročně, kdy dochází ke
změně :
1) v článku II, odst. 2 Smlouvy o úvěru se nahrazuje a zní takto:
Způsob Čerpání. Čerpání Úvěru se uskuteční jednorázově nebo postupně převodem peněžních
prostředků přímo na příslušný bankovní účet k úhradě dluhu v souladu s účelem Úvěru nebo na
Běžný účet. Na žádost Klienta umožní Banka čerpat Úvěrovou částku rovněž na zvláštní účet,
zejména vyžadují-li to podmínky stanovené právními předpisy nebo podmínky dotace. V takovém
případě je Klient povinen doložit Bance účelovost Čerpání a následně, bez zbytečného odkladu,
převést příslušné peněžní prostředky na účty třetích osob.
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Klient nepředkládá Bance žádost o Čerpání
2) v článku. II., odst. 3., písm. b) Smlouvy o úvěru se nahrazuje a nově zní takto:
doklad, ze kterého vyplývá, že Dotace bude dosahovat minimální výše 60.000,00 EUR (slovy:
šedesát tisíc euro);

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru
č. 0429040419 mezi Česká spořitelna, a.s. a Obec Třanovice, předmětem smlouvy je
úvěr na financování podílu Obce Třanovice na projektu „Spoločně k poznaniu a
ochrane prírody“ - úvěrová částka minimálně 60.000,00 EUR.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/8/ZO/2015 bylo schváleno.
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Ad.2) Nový člen správní rady obecně prospěšné společnosti Třanovice služby,
o.p.s.
a) Návrh na revokaci usnesení č. 8/6/ZO/2015 ze dne 22.6.2015 – p. Josef Gomola jmenovaný
jako člen správní rady obecně prospěšné společnosti Třanovice služby, o.p.s. nemůže
vykonávat tuto funkci z důvodu osobních zájmů vůči společnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice revokuje (ruší) usnesení č. 8/6/ZO/2015 ze dne
22.6.2015.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 4/8/ZO/2015 bylo schváleno.

b) Zastupitelstvo obce Třanovice navrhuje členy správní rady organizace Třanovice služby
o.p.s. ve složení: Mgr. David Molitor, Ing. Zbyhněv Janczyk, Ing. Petr Korč, Bc. Jan
Tomiczek, Ing. Břetislav Korč a p. Radomír Kubíček. Funkční období je tříleté, opětovné
členství je možné.
Návrh nového znění usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice jmenuje členy správní rady obecně prospěšné společnosti
Třanovice služby, o.p.s. ve složení: Mgr. David Molitor, Ing. Zbyhněv Janczyk, Ing. Petr
Korč, Bc. Jan Tomiczek, Ing. Břetislav Korč a p. Radomír Kubíček.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/8/ZO/2015 bylo schváleno.

Ad.3) Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se mění a doplňuje
vyhláška č.1/2015
Zastupitelstvo obce Třanovice přijalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se mění a
doplňuje vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Třanovice, která se mění a doplňuje takto:
V článku 3 odst. 1) se doplňuje umístění zvláštní sběrné nádoby o stanoviště:
- u Čističky odpadních vod (ČOV)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se
mění a doplňuje vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Třanovice
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 6/8/ZO/2015 bylo schváleno.
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Ad.4) Různé, diskuse
1. Cena obce
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na udělení ceny obce p. Anně Ševečkové za dobrou a
dlouholetou spolupráci při vedení divadelních představeních pro žáky ZŠ v Třanovicích (děti
před oponou).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ustanovením § 36 odst.2 a současně § 84
odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uděluje cenu Anně Ševečkové za
dlouholetou a dobrou spolupráci při organizaci divadelních představení pro žáky ZŠ
v Třanovicích.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 7/8/ZO/2015 bylo schváleno.

2. Nákup pozemku
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na koupi pozemku na parc. č. 2891/2 k.ú. Třanovice o
výměře 1m2 za částku 100,- Kč od XXX(prodávající).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi XXX (prodávající)
a Obec Třanovice (kupující) na koupi pozemku parc. č. 2891/2 k.ú. Třanovice o výměře
1m2 za cenu 100,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 8/8/ZO/2015 bylo schváleno.

Starosta seznámil zastupitele se Zápisem o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
Třanovice k datu 31.8.2015, které bylo provedeno ve dnech 5.10.2015 – 6.10.2015 v rozsahu
stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů (zák. č.
420/2004 Sb.), kdy nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Pan Radomír Kubíček navrhl, zda by mohla být jedna informační tabule umístěna u obchodu
Hruška, přičemž informační tabule je již připravená a v nejbližším termínu bude umístěna na
navrženém místě a to u obchodu Hruška v Třanovicích.

*
*
*
Paní Lucie Grygová přečetla usnesení, která byla přijata na 8. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající v 18,20 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0429040419
3) Katastrální mapa pozemku parc. č. 2891/2 k.ú. Třanovice
Zápis byl vyhotoven dne: 26.října 2015
Zapisovatel: Lucie Grygová

Ověřovatelé:

Ing. Zbyhněv Janczyk

......…….……...dne ...........................................

Ing. Petr Korč

.……............... dne...........................................

Starosta:

Bc. Jan Tomiczek………………..…........... dne ..........................................

Místostarosta:

Miroslav Lejka ……….……………………..…dne…………………………………………
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