Obec Třanovice

Zápis
z 6. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni
1 občan

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18, 01
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 12.června 2015 do 23. června 2015. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající 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).

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 Dohoda o spolupráci projekte v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-20013. Předsedající dal
hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program 6. zasedání:
1. Účetní závěrka za rok 2014
2. Závěrečný účet a výsledek hospodaření obce za rok 2014
3. Majetek obce, vyřazení, nákup pozemků
4. Dohoda o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Česká republika 2007-2013
5. Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/6/ZO/2015 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Michala Krawiece a Mgr. Davida Molitora,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Michala Krawiece a Mgr.
Davida Molitora, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/6/ZO/2015 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 29.4.2015,
18.5.2015, 15. 6. 2015, 19.6.2015 a 22.6.2015 - zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na
vědomí

Ad. 1 účetní závěrka obce za rok 2014
Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za r. 2014. 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 schvaluje Třanovice účetní závěrku za účetní období r. 2014. Protokol o
schválení účetní závěrky je přílohou usnesení (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/6/ZO/2015 bylo schváleno.

Ad. 2 Závěrečný účet obce za rok 2014
Předsedající zastupitele seznámil se závěrečným účtem obce Třanovice za rok 2014. Rovněž byla
podána zpráva o provedeném auditu na hospodaření obce za rok 2014. 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 byl závěrečný účet vyvěšen dne 29. května 2015. Závěrečné vyúčtování
obce Třanovice za rok 2014 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.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2014 bez
výhrad.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje Třanovice Závěrečný účet obce Třanovice za rok 2014, dle
přiloženého materiálu (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 4/6/ZO/2015 bylo schváleno.

1

Ad. 3 Majetek obce, vyřazení, nákup pozemků
Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo návrh na koupi pozemků, které jsou nezbytné
k zajištění přístupu k budoucí čerpací stanici kanalizace a rovněž část pozemku přiléhající tzv.
zbytková plocha.
Jedná se o část pozemků p.č. 3432 o výměře cca (166,2m2), 3431/1, o výměře cca (56,8m2),
3424 o výměře cca (118m2), 3429 o výměře (67m2), 3425 o výměře cca (197,7m2)a 3426/1 o
výměře cca (109,4m2) celková výměra budoucí přístupové plochy k čerpací stanici cca 716
m2, v situačním výkresu vyznačeno zelenou barvou – a část pozemků 3432 o výměře cca
(536,8m2) a 3431/1 o výměře cca (135,2m2) celková výměra „zbytkové plochy“ cca 672 m2 ,
v situačním výkresu vyznačeno modrou barvou, vše v k.ú. Třanovice od xxxxx, a xxxxx. Viz
situace příloha č. 5
Návrh usnesení:
a. Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje koupi části pozemků p.č. 3432 o výměře cca
(166,2m2), 3431/1, o výměře cca (56,8m2), 3424 o výměře cca (118m2), 3429 o výměře
(67m2), 3425 o výměře cca (197,7m2)a 3426/1 o výměře cca (109,4m2), v k.ú. Třanovice od
xxxxx xxxxxx, trvale bytem xxxxxx a xxxxxx, trvale bytem xxxxx, a to za cenu 35Kč/m2 –
přístupová plocha k čerpací stanici kanalizace. Před uzavřením kupní smlouvy bude pořízen
geometrický plán, který přesně určí čísla nově vzniklých pozemků a jejich přesné výměry.
b. Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje koupi části pozemků p.č. 3432 o výměře cca
(536,8m2) a 3431/1 o výměře cca (135,2m2) v k.ú. Třanovice od xxxxx xxxxxx, trvale bytem
xxxxxx a xxxxxx, trvale bytem xxxxx, a to za cenu 6Kč/m2- „zbytková plocha“. Před
uzavřením kupní smlouvy bude pořízen geometrický plán, který přesně určí čísla nově
vzniklých pozemků a jejich přesné výměry.
c. Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi xxxxx xxxxxx, trvale
bytem xxxxxx a xxxxxx, trvale bytem xxxxx, (prodávající) a Obec Třanovice (kupující) na
koupi pozemků viz. body usnesení 5a/6/ZO/2015 a 5b/ZO/2015,
d. Zastupitelstvo obce Třanovice ukládá starostovi vypracovat návrh smlouvy podle bodu c)
tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/6/ZO/2015 bylo schváleno.

Ad. 4 Dohoda o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Dohody o spolupráci na projekte v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 mezi Obec Terchová
(vedoucí partner) a Obec Třanovice (hlavní přeshraniční partner).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Dohody o spolupráci na projekte v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 mezi Obec Terchová
(vedoucí partner) a Obec Třanovice (hlavní přeshraniční partner). Předmětem dohody je spolupráce
na realizaci projektu „Spoločne k poznaniu a ochrane přírody“

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 6/6/ZO/2015 bylo schváleno.
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Ad. 5 Různé, diskuse
a) Zastupitelstvo projednalo v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet Sdružení obcí
povodí Stonávky za rok 2014. Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet a výsledek
hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky, včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok
2013 a nápravných opatření ke zprávě o přezkumu hospodaření bez výhrad.
b) Návrh na revokaci usnesení 4d/4/ZO/2015 ze dne 23.3.2015 - p. xxxxxxxx xxxxx, vlastník 1/6
pozemků z LV 83 a LV 464 nemůže svůj obstavený majetek zatížit např. Smlouvou o budoucí
smlouvě kupní
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice revokuje (ruší) usnesení č. 4d/4/ZO/2015 ze dne 23. března
2015, kterým uložilo starostovi vypracovat návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s
vlastníkem 1/6 pozemků z LV 83 a LV 464 p. xxxxxxxxxx xxxxxx a tuto smlouvu jménem
obce uzavřít. Současný vlastník pozemků není oprávněn smlouvu uzavřít.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 7/6/ZO/2015 bylo schváleno.
c) Současnými členy správní rady obecně prospěšné společnosti Třanovice služby, o.p.s. jsou
předseda správní rady Mgr. David Molitor, Ing. Zbyhněv Janczyk, Ing. Petr Korč, Bc. Jan
Tomiczek, Ing. Milan Glajcar, Mgr. Beata Nowoková, nově navrženými členy byli Josef
Gomola a Ing. Břetislav Korč, členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období Ing.
Milanovi Glajcarovi a Mgr. Beatě Nowokové. Funkční období je tříleté, opětovné členství je
možné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice jmenuje správní radu obecně prospěšné společnosti
Třanovice služby, o.p.s ve složení: Mgr. David Molitor, Ing. Zbyhněv Janczyk, Ing. Petr Korč,
Bc. Jan Tomiczek, Josef Gomola a Ing. Břetislav Korč.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti ..Zdrželi se 2
Usnesení č. 8/6/ZO/2015 bylo schváleno.

d) Současnými členy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Třanovice služby, o.p.s. jsou
předseda Miroslav Lejka, Martin Guznar a Jan Fójcik. Jako nový člen dozorčí rady byl navržen
Mgr. Jiří Tomiczek, členství v dozorčí radě zaniká uplynutím funkčního období p. Janu
Fójcikovi. Funkční období je tříleté, opětovné členství je možné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice jmenuje dozorčí radu obecně prospěšné společnosti
Třanovice služby, o.p.s ve složení: Miroslav Lejka, Martin Guznar a Mgr. Jiří Tomiczek.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti ..Zdrželi se 1
Usnesení č. 9/6/ZO/2015 bylo schváleno.
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e) starosta navrhl pracovní schůzku zastupitelů – setkání nad výsledky z pochůzek, které
provedly jednotlivé týmy zastupitelů, návrh 30.6.2015 v 18,00 (úterý)
f) starosta a místostarosta poděkovali řediteli ZŠ a celému týmu za zdařilou oslavu výročí
založení školy
g) Mgr. Molitor poděkoval Třanovice služby, o.p.s. za spolupráci při přípravě oslav 120výročí
školy
h) starosta informoval o snaze nalézt řešení podpory PZKO při nákupu krojů, které byly pořízeny
ze zrušené půjčovny v Č.Těšíně
i) místostarosta zastupitele informoval o proběhlém jednání s p. xxxxxx, jednatelem fy SARÍV.
Jednání proběhlo bez úspěchu, nebyla snaha přijmout jakýkoli kompromis, je otázka, jak
postupovat dále.
j) Starosta informoval zastupitele, že se letos bude Třanovická pouť konat pod mostem, poblíž
autobusové točny
k) p.Jochymek se dotazoval na stan na dožínky, zda je domluveno zapůjčení apod.
*
*
*
Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 6. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající v 19,20 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Účetní závěrka, protokol schválení účetní závěrky za rok 2014
4) Závěrečný účet za rok 2014
5) Situace pozemky ke koupi přístup k čerpací stanici kanalizace

Zápis byl vyhotoven dne: 23. června 2015
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Mgr. Michal Krawiec
Mgr. David Molitor

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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