Obec Třanovice

Zápis
z 2. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 20.11. 2014 v 16. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

13 členů ZO Třanovice, 2 omluveno
1 občanů

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16, 00 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 13. listopadu 2014 do 21. listopadu 2014. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 11
členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval zastupitele Radomíra Kubička, který se
nemohl účastnit ustavujícího zasedání zastupitelstva ke složení slibu. Ke složení slibu došlo
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 3)

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 nebylo navrženo
žádné doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program 2. zasedání:
1. Projekt "Spoločne k poznaniu a ochrane prírody" - přeshraniční spolupráce
2. Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/26/ZO/2014 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Petra Korče a Mgr. Jiřího Tomiczka,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli Ing.Petra Korče a Mgr. Jiřího Tomiczka,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/2/ZO/2014 bylo schváleno.

Ad. 1 Projekt "Spoločne k poznaniu a ochrane prírody" - přeshraniční
spolupráce
V 16,06 hod. se na zasedání zastupitelstva dostavil Ing. Břetislav Korč, celkový počet přítomných
zastupitelů je nyní 12.
V 16,16 hod. se na zasedání zastupitelstva dostavil pan Ryszard Jochymek, celkový počet přítomných
zastupitelů je nyní 13.
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem přeshraničního projektu „Spoločne k pozanniu a ochrane
přírody“, předal slovo ing. Janczykovi, který zastupitelům představil konkrétní návrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje
a) předložení žádosti o dotaci v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-13 za
účelem realizace projektu „Spoločne k poznaniu a ochrane prirody“, jehož cíle jsou
v souladu s platným územním plánem obce Třanovice a platnou Strategií rozvoje – akčním
plánem obce Třanovice.
b) zabezpečení realizace projektu „Spoločne k poznaniu a ochrane prirody“ po chválení žádosti
o dotaci.
c) Financování projektu ve výši 10% z celkových oprávněných výdajů na projekt tj. ve výši
7.302,-eur.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/2/ZO/2014 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 10.11. 2014 zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí
pan Ryszard Jochymek požadoval konkrétnější informace k radou projednané problematice
daru základní škole s polským vyučovacím jazykem, starosta – je třeba vyjasnit, komu máme
dar darovat, ten kdo je investor nebude budoucím majitelem apod.

Ad. 2 Různé, diskuse
Zastupitelé byli seznámeni s výzvou doručenou od MMFM – odboru územního rozvoje a stavebního
řádu, který nás upozornil na povinnost určit zastupitele, který bude spolupracovat s úřadem při
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pořízení územně plánovací dokumentace dle §47, § 51 a §53 stavebního zákona. Rada obce navrhla
určit Ing. Zbyhněva Janczyka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zastupitele Ing. Zbyhněva Janczyka, jako zastupitele pro územní
plánování, v dle ust. §47, § 51 a §53 stavebního zákona.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se 1
Usnesení č. 4/2/ZO/2014 bylo schváleno.
V 16,25 hod. zasedání zastupitelstva opustil Ing. Zbyhněv Janczyk, celkový počet přítomných
zastupitelů je nyní 12.
p. Krawiec nepřijímá radou navrženou nominaci na předsednictví sociální komise
p. Pašek vyjádřil názor, že není přesvědčen o tom, že peníze vynaložené na naučnou stezku
jsou účelně vynaložené prostředky.
V 16,45 hod. zasedání zastupitelstva opustila paní Anna Kaletová, celkový počet přítomných
zastupitelů je nyní 11.

*
*
*
Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 2. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající v 17,00 hod zasedání zastupitelstva ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 21. listopadu 2014
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Mgr. Jiří Tomiczek

………………..…...........

Ing. Petr Korč

………………..…...........

Starosta:

Bc. Jan Tomiczek

………………..…...........

Místostarosta:

Miroslav Lejka

………………..…...........
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