Obec Třanovice

Zápis
z 25. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 18.8. 2014 v 18. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni
0 občanů

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 8.srpna 2014 do 19. srpna 2014. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno
je 8 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
nebylo navrženo další doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program 25. zasedání:
1. Bezúplatný převod pozemků
2. Regionální sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko
3. Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/25/ZO/2014 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Česlava Romana a Martina Guznara,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli Ing. Česlava Romana a Martina Guznara,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/25/ZO/2014 bylo schváleno.

V 18,04 hod. se na zasedání zastupitelstva dostavil pan Ryszard Jochymek, Martin Smilovský
a Mgr. Beata Nowoková, celkový počet přítomných zastupitelů je nyní 11.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Ing. Petr Korč a to ze dne 16.6.2014,
23.6.2014, 7. 7. 2014 - zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí
Starosta podal zastupitelům podrobnější informace o některých bodech projednaných radou obce
projekt autobusové zastávky-probíhá kontrola poskytovatele dotace, zda výběrové řízení (dále jen
„VŘ“) proběhlo v pořádku, bude-li vše shledáno v pořádku, uzavřeme smlouvu se zhotovitelem
projekt lesopark – v současné době se dokončují potřebná povolení - územní rozhodnutí na altán,
chodníky apod., pak bude probíhat VŘ na dodavatele, kontrola správnosti VŘ, poté smlouva a
realizace.
K tématu dopravní obslužnosti- starosta absolvoval již dvě schůzky, které svolal krajský úřad, kraj
musí vypsat VŘ na provozovatele veř. dopravy, obce spolufinancují úhrady za prokazatelné ztráty
vzniklé během svátků, sobot a nedělí. Otázkou je, zda vypsat pouze jeden sloučený tendr (kraj) jinak
by se musel vypsat zvláštní tendr na provoz během sobot a nedělí. Rada obce se kloní k tomu, aby
tomu tak bylo a aby se vypisoval pouze jeden společný tendr. K otázce ceny za jakou se mají obce
podílet na systému veřejné dopravy- kraj preferuje zachování „nahlavismu“ tj. příspěvek za
občana/rok, jeví se jako nejspravedlivější, celková částka bude pravděpodobně stejná nebo o něco
nižší než dosud, návrh je fix na 3roky, poté přepočítání. Probíhají ještě jednání s městy, definitivní
závěry by měly být koncem září, to by mělo proběhnout poslední zastupitelstvo, kde bychom měli
„smlouvu“ projednat.

Ad. 1 Bezúplatný převod pozemků
Předsedající zastupitele seznámil s možností získat bezúplatným převodem pozemky p.č.
1758, 802/1 a 803 v k.ú. Třanovice, které se nacházejí v zatáčce u Kapplova dvora, přesněji u
mostu přes řeku Stonávku, který je neudržovaný. Pozemky jsou v současné době ve
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad,
nově budou pozemky převedeny do vlastnictví Obce Třanovice. K bezúplatnému převodu po
nás Pozemkový úřad pro MSK požaduje souhlas zastupitelstva s bezúplatným převodem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 1758 druh
ostatní plocha o výměře 501 m2, pozemku p.č. 802/1 druh ostatní plocha o výměře 1901 m2
a pozemku p.č. 803 druh ostatní plocha o výměře 97 m2 , vše v k.ú. Třanovice z majetku
České republiky do majetku Obce Třanovice.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/25/ZO/2014 bylo schváleno.
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V 18,25 opustil zasedání M. Lejka, zastupitelů je nyní 10

Ad. 2 Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo možnost vstupu do Regionálního sdružení územní
spolupráce Těšínského Slezska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje ve smyslu stanov Regionálního sdružení územní
spolupráce Těšínského Slezska, čl. V Členství, bodu 1. Vstup do Regionálního sdružení
územní spolupráce Těšínského Slezska a souhlasí, že ve smyslu čl. XI Financování činnosti
Sdružení a závazky , bodu 1a bude roční příspěvek řádného člena 6Kč/osoba/rok.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 4/25/ZO/2014 bylo schváleno.
V 18,32 se M. Lejka vrátil zpět na zasedání, zastupitelů je nyní 11

Ad. 3 Různé, diskuse
Starosta informoval zastupitele o termínu 5.září 2014, kdy obec bude navštívena celostátní
komisí soutěže Vesnice roku. Budou zde od 14,00 hod. starosta by přivítal účast zastupitelů,
dále pak náměty, postřehy co udělat jinak, co vylepšit.
Autobus do Luhačovic (sobota 20.9.) vyhlášení definitivních výsledků soutěže je již téměř
celý obsazen
Letošní dožínky - příprava a organizace tradičně R. Jochymek a členové PZKO, program
zajištěn, stan rovněž
M.Guznar: techn. připomínka – občané upozornili na problematický výjezd na most přes
Stonávku u Novákových (býv. Biedrava), bude třeba prověřit techn. stav a řešit opravu
M. Smilovský: navrhuje umístit k novému rybníku u křižovatky popelnici nebo koš na odpad,
začíná se objevovat problém s odpadky, dále pak poukazuje na problém se schůdností
„chodníčku“ k rybníku např. po dešti – starosta: zatím není zkolaudováno a není nám
předáno do majetku, není možné zasahovat
M. Lejka: je třeba upozornit občany, kteří mají po pozemkových úpravách v r. 2010 změny
v katastru (např. změnu druhu pozemku, výměry apod.) na to, že je třeba u fin. Úřadu
potřeba podat upravený formulář pro daň z nemovitosti
*
*
*
Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 25. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající v 19,01 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: 19. srpna 2014
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová
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Ověřovatelé:

Ing. Česlav Roman
Martin Guznar

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

Starosta:

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

Místostarosta:

Ing. Petr Korč………….……………………..…dne…………………………………………
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