Obec Třanovice

Zápis
ze 3. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 22.12. 2014 v 18. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

14 členů ZO Třanovice, 1 omluven
0 občanů

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18, 02 hodin
starostou obce Bc. Janem Tomiczkem („dále jako „předsedající“).
Předsedající 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. prosince 2014 do 23. prosince 2014. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající 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).

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
doplnit návrh kupní smlouvy mezi Moravskoslezským krajem (kupující) a Smlouvu o poskytnutí
dotace z ROP. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program 3. zasedání:
1.
2.
3.
4.

Rozpočet obce pro rok 2015
Převod společných zařízení realizovaných v rámci 1.etapy pozemkových úprav do vl. obce
Prodej pozemku Moravskoslezskému kraji
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady (veřejná prostranství v obci
Třanovice)
5. Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/3/ZO/2014 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Z. Janczyka a J. Gomolu , zapisovatelem Ing. Karinu
Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli Ing.Zbyhněva Janczyka a Josefa Gomolu,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se –
Usnesení č. 2/3/ZO/2014 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 15.12. 2014 zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí

Ad. 1 Rozpočet obce pro rok 2015
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce Třanovice na rok 2015. Návrh rozpočtu byl zveřejněn
na úřední desce a současně na elektronické úřední desce obecního úřadu Třanovice od 5.12.2014
dosud. J. Ovčaří navrhnul, aby byla navýšena částka, která je rozdělována pro spolky
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje rozpočet obce Třanovice na rok 2015.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje, aby z paragrafu č. 6409 rozpočtu obce Třanovice
pro rok 2015 (ostatní činnosti mj. dotace OS) bylo pro Program na podporu zájmových
činností vyčleněno 100tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/3/ZO/2014 bylo schváleno.

Ad. 2 Převod společných zařízení realizovaných v rámci 1.etapy pozemkových
úprav do vlastnictví obce
Zastupitelé byli seznámeni s doručeným protokolem o předání a převzetí stavby „Realizace
společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – 1.etapa“, předmětem předání a převzetí je
stavba členěná do stavebních objektů SO -01 Vodní nádrž Mušalec, SO-02 Odlehčovací příkop
OP1, SO-03 Vodní nádrž „U Křižovatky“, SO-04 Vedlejší polní cesta CV 32, SO-05 Vedlejší polní
cesta CV 26, SO-06 Přeložka STL plynovodu, SO-07 Přeložka vodovodu. Stavba byla
realizována Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro
Moravskoslezský kraj, pobočkou Frýdek-Místek od 1.1.2013, a byla realizována na pozemcích
uvedených ve schváleném návrhu komplexních pozemkových úprav k.ú. Třanovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice přijímá do svého majetku stavbu „Realizace společných
zařízení navržených v KPÚ Třanovice – 1.etapa“ dle Protokolu o předání a převzetí stavby
vyhotoveného Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro
Moravskoslezký kraj, pobočka Frýdek-Místek (předávající) dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se ..
Usnesení č. 4/3/ZO/2014 bylo schváleno.
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Ad. 3 Prodej pozemků Moravskoslezskému kraji
Zastupitelé byli seznámeni s kupní smlouvou č. FM/14/1/2014/Ch mezi Obec Třanovice
(prodávající) a Moravskoslezský kraj (kupující) – jedná se o prodej pozemků na okružní
křižovatce, pod stavbou silnice II/648 a II/474
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí Kupní smlouvy č. FM/14/1/2014/Ch mezi Obec
Třanovice (prodávající) a Moravskoslezský kraj (kupující). Předmětem smlouvy je prodej
pozemku p.č. 1735/11 o výměře 170m2, druh ostatní plocha-silnice, pozemku p.č. 1736/2 o
výměře 952m2, druh ostatní plocha-silnice a pozemku p.č.1736/5 o výměře 66m2, druh
ostatní plocha- jiná plocha, vše v k.ú. Třanovice . Cena pozemků bude stanovena na základě
aktualizovaného znaleckého posudku.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se ..
Usnesení č. 5/3/ZO/2014 bylo schváleno.

Ad. 4 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady (veřejná
prostranství v obci Třanovice)
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
rady mezi Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko (poskytovatel dotace) a Obec
Třanovice (příjemce dotace)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
rady mezi Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko (poskytovatel dotace) a Obec
Třanovice (příjemce dotace). Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace na projekt
Veřejná prostranství v obci Třanovice, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/22.01622 – provedení
rekonstrukce tří autobusových zastávek v lokalitách U Pavery, U Labudy a Zadky.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se ..
Usnesení č. 6/3/ZO/2014 bylo schváleno.

Ad. 5 Různé, diskuse


Zastupitelstvo projednalo členství v inventarizační komisi, předsedou byl určen M. Lejka,
členy komise Ing. P. Korč a J. Gomola
 Do inventarizační komise pro ZŠ a MŠ Třanovice byli určeni Mgr. Jiří Tomiczek a Radomír
Kubiček.
 Zastupitelé obdrželi kalendáře obce pro r. 2015, které mají distribuovat do domácností
občanům.
*
*
*
Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 3. 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) Návrh rozpočtu pro rok 2015
4) Protokol o předání a převzetí stavby „Realizace spol. zařízení“
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Zápis byl vyhotoven dne: 23. prosince 2014
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Josef Gomola

………………..…...........

Ing. Zbyhněv Janczyk

………………..…...........

Starosta:

Bc. Jan Tomiczek

………………..…...........

Místostarosta:

Miroslav Lejka

………………..…...........
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