Obec Třanovice

Zápis
1. ustavujícího zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 3. listopadu 2014 v 17. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

14
5

členů ZO Třanovice 1 omluven
občanů

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17,05 hodin dosavadním starostou obce Bc. Janem Tomiczkem („dále jako
„předsedající“).
Nově zvoleným zastupitelům obce bylo předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost
voleb nebo hlasování. 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 24. října 2014 do 4. listopadu 2014. 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).

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné

členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Zastupitel p.
Radomír Kubíček, který se z pracovních důvodů z ustavujícího zasedání omluvil, složí
slib na nejbližším zasedání zastupitelstva.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ryszard Jochymek a Ing. Petr Korč,
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 Ryszarda Jochymka a Ing.
Petra Korče, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/1/ZO/2014 bylo schváleno.

2. Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou,
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty a rady obce
určení počtu místostarostů
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určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona)
určení způsobu volby starosty a místostarosty
volba starosty
volba místostarosty
volba rady obce
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru, výboru pro nár. menšiny
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
volba předsedy finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba předsedy výboru pro nár. menšiny
volba členů finančního výboru
volba členů kontrolního výboru
volba členů výboru pro nár.menšiny
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona)
6) Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/1/ZO/2014 bylo schváleno.

Ad. 3 Volba starosty, místostarosty a rady obce:
Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/1/ZO/2014 bylo schváleno.
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve
smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 4/1/ZO/2014 bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty, místostarosty a rady obce:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty,
místostarosty a dalších tří členů rady obce veřejně hlasováním. Změnu způsobu
hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými
členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou
předány ke spočítání zvolené volební komisi, členům zastupitelstva bude umožněno
výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení
návrhů na změnu způsobu hlasování. Byl podán návrh na tajné hlasování. Předsedající
dal o tomto návrhu hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty
a rady postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/1/ZO/2014 bylo schváleno.
Volba volební komise:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy volební komise.
Byly podány následující návrhy: Richard Mazurek, Mgr. Jiří Tomiczek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí členy volební komise Richarda Mazurka, Mgr.
Jiřího Tomiczka
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se …
Usnesení č. 6/1/ZO/2014 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
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Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Petr Korč navrhl zvolit do funkce
starosty Bc. Jana Tomiczka, člen zastupitelstva Richard Mazurek navrhl zvolit do
funkce starosty Mgr. Michala Krawiece. Před tajným hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí starostou Bc. Jana Tomiczka.
Výsledek tajného hlasování: odevzdáno 14 hlasovacích lístků
pro Bc. Jana Tomiczka 8 hlasů, pro Mgr. Michala Krawiece 6 hlasů, 0 se zdrželo hlasování

Usnesení č. 7/1/ZO/2014 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: Ing. Zbyšek Janczyk navrhl zvolit do funkce
místostarosty Miroslava Lejku, p. Josef Gomola navrhnul do funkce místostarosty
zvolit Mgr. Michala Krawiece. Před tajným hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí místostarostou Miroslava Lejku.
Výsledek tajného hlasování: odevzdáno 14 hlasovacích lístků
pro Miroslava Lejku 10 hlasů, pro Mgr. Michala Krawiece 4 hlasy, 0 se zdrželo hlasování

Usnesení č. 8/1/ZO/2014 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů pro funkci radních a volba členů rady:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů pro funkci radních. Počet
členů rady je při 15 - členném zastupitelstvu 5 a starosta a místostarosta jsou vždy
členy rady, volí se tedy další 3 členové rady. Byly podány následující návrhy: Josef
Gomola, Ing. Petr Korč, Mgr. Michal Krawiec, Martin Guznar, Anna Kaletová. Před
tajným hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí radními Josefa Gomolu, Ing. Petra Korče a
Martina Guznara.
Výsledek 1. Kola tajného hlasování: odevzdáno 14 hlasovacích lístků
pro Josefa Gomolu 10 hlasů, pro ing. Petra Korče 14 hlasů, pro Mgr. Michala Krawiece 6 hlasů,
pro Martina Guznara 6 hlasů, pro Annu Kaletovou 6hlasů
Výsledek 2. Kola tajného hlasování: odevzdáno 14 hlasovacích lístků
pro Mgr. Michala Krawiece 6 hlasů, pro Martina Guznara 6 hlasů, pro Annu Kaletovou 2hlasy
Výsledek 3. Kola tajného hlasování: odevzdáno 14 hlasovacích lístků
Pro Mgr. Michala Krawiece 6 hlasů, pro Martina Guznara 8 hlasů,

Usnesení č. 9/1/ZO/2014 bylo schváleno.

*

*

*

Ad. 4 Zřízení finančního, kontrolního a výboru pro národnostní
menšiny:
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční, kontrolní a
výbor pro národnostní menšiny *§ 117 zákona o obcích+, neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst.
1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,
pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona
o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a výbor
pro národností menšiny, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán
nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro
národnostní menšiny. Všechny výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 10/1/ZO/2014 bylo schváleno.
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Zastupitelstvo odhlasovalo tajný způsob volby pro volbu starosty, místostarosty a členů rady
obce. Další volba tzn. volba předsedů výborů finančního, kontrolního a výboru pro
národnostní menšiny, stejně tak jako volba členů výborů bude probíhat aklamací.
Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do
funkce předsedy finančního výboru Ing. Břetislava Korče. Ing. Břetislav Korč navrhl
zvolit jako členy finančního výboru Richarda Mazurka a Eriku Husovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí předsedou finančního výboru Ing. Břetislava
Korče, členy finančního výboru Eriku Husovou a Richarda Mazurka.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se 1
Usnesení č. 11/1/ZO/2014 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do
funkce předsedy kontrolního výboru Annu Kaletovou. Za členy kontrolního výboru
byli navrženi Radomír Kubiček a Mgr. Jiří Tomiczek. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí předsedou kontrolního výboru Annu Kaletovou,
členy kontrolního výboru Radomíra Kubička a Mgr. Jiřího Tomiczka.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se 2
Usnesení č. 12/1/ZO/2014 bylo schváleno.
Volba předsedy výboru pro národnostní menšiny:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy výboru
pro národnostní menšiny. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit
do funkce předsedy výboru pro národnostní menšiny Ryszarda Jochymka. Za členy
výboru pro národnostní menšiny byli navrženi Mgr. Beata Nowoková a Ing. Marian
Jochymek, který byl delegován Kongresem Poláků v České republice. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí předsedou výboru pro národnostní menšiny
Ryszarda Jochymka, členy výboru pro národnostní menšiny Mgr. Beatu Nowokovou
a Ing. Mariana Jochymka.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se 1
Usnesení č. 13/1/ZO/2014 bylo schváleno.

*

*

*

Ad. 5 rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v
platném znění, poskytována měsíční odměna. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za
výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly
členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva takto:
místostarosta 20.742 Kč,
člen rady 1.480 Kč,
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.300 Kč,
člen výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.060 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 540 Kč.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 4. 11. 2014.
c) V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode
dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v
případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru,
předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení
do této funkce.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi seUsnesení č. 14/1/ZO/2014 bylo schváleno.

Ad. 6 Různé, diskuse
a) Zastupitelstvo obce Třanovice na svém zasedání dne 7. března 2011 svým
usnesením č. 5/V/ZO/2011 pověřilo radu obce provádět rozpočtová opatření.
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Zastupitelstvo projednalo pověření k projednávání rozpočtových opatření pro
následující volební období
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice pověřuje radu obce Třanovice k projednání a
schvalování rozpočtových opatření k rozpočtu obce. Následnému zasedání
zastupitelstva obce bude rozpočtové opatření předkládáno v rámci zprávy o
činnosti rady mezi zasedáním zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 15/1/ZO/2014 bylo schváleno.

b) Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo návrh Darovací smlouvy mezi RWE Gas
Storage, s.r.o.(dárce) a Obec Třanovice (obdarovaný)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí darovací smlouvy mezi RWE Gas
Storage, s.r.o.(dárce) a Obec Třanovice (obdarovaný). Předmětem smlouvy je
závazek dárce bezplatně poskytnout peněžní prostředky ve výši 250.000,-Kč na
projekt SEN centrum Třanovice II.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 16/1/ZO/2014 bylo schváleno.
c) Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo návrh Smlouvy o bezúplatném převodu
pozemků č. 1005991455 mezi Česká republika – Státní pozemkový úřad
(převádějící) a Obec Třanovice (nabyvatel). K bezúplatnému převodu vydalo
zastupitelstvo obce souhlas na svém 25. Zasedání, které se konalo dne 18. Srpna 2014
usnesením č. 3/25/ZO/2014.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Smlouvy o bezúplatném převodu
pozemků č. 1005991455 mezi Česká republika – Státní pozemkový úřad
(převádějící) a Obec Třanovice (nabyvatel). Předmětem smlouvy je převod
pozemků p.č. 1758, 802/1 a 803 v k.ú. Třanovice do majetku nabyvatele.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 17 /1/ZO/2014 bylo schváleno.
Ing. Pašek zastupitele seznámil se situací okolo územního plánu Hnojník, poukázal na
problematická řešení v ÚP Hnojník (řešení dopravy do nově navržené prům. zóny a
komunikace k budoucí zóně bydlení)
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice podává ve smyslu §6 odst.6 písm. d stavebního
zákona, následující připomínky k návrhu územního plánu Hnojník
a.
Plochy smíšené výrobní Z40 a Z41 nemají vyřešenou dopravní obslužnost.
Zastupitelstvo obce Třanovice nesouhlasí s žádným způsobem řešení dopravy, které
by využívalo stávajících komunikací. Požadujeme, aby dopravní obslužnost zóny
byla řešena přímým sjezdem z plánované silnice I/11.
b. Stávající komunikace na pozemku p.č. 3362 v k.ú. Třanovice se s ohledem na
navržené zóny smíšeného bydlení (Z1, Z2) jeví jako kapacitně nedostatečná.
Požadujeme řešení dopravní obslužnosti lokalit určených pro bydlení a obč.
vybavenost (Z1, Z2), a to zejména s ohledem na předpokládaný provoz na
budoucích komunikacích, nezbytné manipulační plochy zimní údržby apod.

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 18 /1/ZO/2014 bylo schváleno.
Ing. Petr Korč připomenul společné foto, které by měli zastupitelé pořídit po
ukončení zastupitelstva.
*

*

*

K. Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce a poté předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,35 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 4. Listopadu 2014
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Ryszard Jochymek

…………………………………………………

Ing. Petr Korč

…………………………………………………

Starosta:

Bc. Jan Tomiczek

…………………………………………………

Místostarosta:

Miroslav Lejka

…………………………………………………
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