Obec Třanovice

Zápis
z 24. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 16.6. 2014 v 18. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

14 členů ZO Třanovice, 1 omluveni
6 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 6.června 2014 do 17. června 2014. 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. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program 24. zasedání:
1. Závěrečný účet obce za rok 2013
2. Vydání územního plánu
3. Navýšení kapacity mateřské školy, výjimka počtu dětí na třídu, navýšení kapacity školní
jídelny
4. Rozpočet sociálního fondu obce Třanovice
5. Návratná finanční výpomoc Sdružení obcí povodí Stonávky
6. Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018
7. Směrnice č. 8/2013 o stanovení hospodářské činnosti obce
8. Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/24/ZO/2014 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Zuzanu Tomanovou a Josefa Gomolu,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Zuzanu Tomanovou a Josefa
Gomolu, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/24/ZO/2014 bylo schváleno.

V 18.04 hod. se na zasedání zastupitelstva dostavil pan Ryszard Jochymek, celkový počet
přítomných zastupitelů je nyní 13

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Ing. Petr Korč a to ze dne 24.3.2014,
14.4.2014, 19. 5. 2014 - zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí

Ad. 1 Závěrečný účet obce za rok 2013
Předsedající zastupitele seznámil se závěrečným účtem obce Třanovice za rok 2013. Rovněž byla
podána zpráva o provedeném auditu na hospodaření obce za rok 2013. 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 9. května 2014. Závěrečné vyúčtování
obce Třanovice za rok 2013 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.
Zastupitelstvo obce projednalo současně i účetní závěrku za r. 2013. 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:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2013 bez
výhrad.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje Třanovice Závěrečný účet obce Třanovice za rok 2013, dle
přiloženého materiálu (příloha č. 3).
c) Zastupitelstvo obce schvaluje Třanovice účetní závěrku za účetní období r. 2013.
Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou usnesení (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/24/ZO/2014 bylo schváleno.

V 18.24 hod. se na zasedání zastupitelstva dostavila Mgr. Beata Nowoková, celkový počet
přítomných zastupitelů je nyní 14.
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Ad. 2 Vydání územního plánu
Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo návrh územního plánu obce Třanovice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst.2 zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu Třanovice není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 4/24/ZO/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č.500/2004
Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb., o námitkách tak, jak je uvedeno
v odůvodnění opatření obecní povahy.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/24/ZO/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice ruší
a) S účinností od 2.7.2014 usnesení zastupitelstva obce Třanovice ze X. zasedání
konaného dne 2. 9. 2001 bod II.2., kterým byl schválen Územní plán obce Třanovice
a závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2001.
b) S účinnosti od 2.7.2014 usnesení zastupitelstva obce Třanovice z XXIV. zasedání
konaného dne 27. 7. 2005 bod I.1., kterým byly schváleny Změny č. 1 Územního
plánu obce Třanovice a závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou č.
1/2005.
c) S účinností od 2.7.2014 usnesení zastupitelstva obce Třanovice z 8. zasedání
konaného dne 17. 12. 2007 a závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou
č. 3/2007 bod II., kterým byly vydány Změny č. 2 Územního plánu obce Třanovice.
d) S účinnosti od 2.7.2014 usnesení zastupitelstva obce Třanovice z 2. zasedání
konaného dne 1. 12. 2010 bod 7/II/ZO/2010, kterým byly vydány Změny č. 3
Územního plánu obce Třanovice a závazná část byla vydána Obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2010
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 6/24/ZO/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního
zákona za použití ust. § 43 odst.4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky
č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
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způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Územní plán
Třanovice .
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 7/24/ZO/2014 bylo schváleno.

Ad. 3 Navýšení kapacity mateřské školy, výjimka počtu dětí na třídu, navýšení
kapacity školní jídelny
Zastupitelstvo projednalo žádost ZŠ a MŠ Třanovice o souhlas s navýšením kapacity mateřské školy,
žádost o souhlas s výjimkou počtu dětí na třídu a žádost o souhlas s navýšením kapacity školní jídelny.
Ing. Janczyk se dotázal co z toho pro ZŠ plyne, jaké požadavky musí splnit
Mgr. Molitor-je třeba nahradit 1velké umyvadlo 2menšími, žádné další úpravy nejsou zapotřebí
Starosta-žádost se řeší na ZO, z důvodu, že se jedná o změnu zřizovací listiny, která je příslušná
zastupitelstvu
Návrh usnesení:
a. Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje žádost Základní školy a mateřské školy
Třanovice, příspěvkové organizace o navýšení kapacity mateřské školy ze současných
35 dětí na 52 dětí. Žádost je schválena za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví.
b. Zastupitelstvo obce Třanovice souhlasí se žádostí Základní školy a mateřské školy
Třanovice, příspěvkové organizace o povolení výjimky z počtu dětí v I. třídě mateřské
školy z 24 dětí na 28 dětí a to od 1. Dubna 2014.
c. Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje žádost Základní školy a mateřské školy
Třanovice, příspěvkové organizace o navýšení kapacity školní jídelny ze současné
kapacity 95 strávníků na 117 strávníků od 1.září 2014.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se
Usnesení č. 8/24/ZO/2014 bylo schváleno.

Ad. 4 Rozpočet sociálního fondu obce Třanovice
Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo Rozpočet sociálního fondu obce Třanovice na rok 2014
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Rozpočet sociálního fondu obce Třanovice na rok 2014 viz.
příloha č. 5
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 9/24/ZO/2014 bylo schváleno.
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Ad. 5 Návratná finanční výpomoc Sdružení obcí povodí Stonávky
Obec Třanovice v r. 2014 poskytla Sdružení obcí povodí Stonávky příspěvky (prozatímní vklad) na
projekty „Informujeme sa navzájom“ ve výši 140.000,-Kč a „Prevence zvyšuje bezpečnost“ ve výši
36.900,-Kč celkem 176 900,- Kč) Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo převod těchto příspěvků
na návratnou finanční výpomoc.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Sdružení obcí
povodí Stonávky ve výši 176. 900,- Kč na realizaci projektů („Informujeme sa navzájom“ a
„Prevence zvyšuje bezpečnost“)
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 10/24/ZO/2014 bylo schváleno.

Ad. 6 Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018
Zastupitelstvo obce projednalo počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen pro nadcházející
volební období 2014 - 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, stanovuje počet členů zastupitelstva obce Třanovice pro volební období
2014 – 2018 na 15 členů.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 11/24/ZO/2014 bylo schváleno.

Ad. 7 Směrnice č. 8/2013 o stanovení hospodářské činnosti obce
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se směrnicí č. 8/2013 o stanovení hospodářské činnosti obce,
jedná se o nájmy nebytových prostorů, vodní hospodářství, lesní hospodářství, mimo výkon
odborného lesního hospodáře, sběrný dvůr a SEN centrum – nájem bytů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice souhlasí se směrnicí č. 8/2013 o stanovení hospodářské činnosti obce
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 12/24/ZO/2014 bylo schváleno.

Ad. 8 Různé, diskuse
Starosta informoval zastupitele o projektech, SEN centrum I. část – plánované dokončení
v září 2014, SEN centrum II. část – plánované dokončení v září 2015 (přislíbena dotace ve výši
85% nákladů), dotace na rekonstrukci autobusových zastávek (U Labudy, U Pavery, zastávka
Zadky), plánované dokončení duben 2015, možná půjde posunout termín dokončení o půl
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roku (přislíbena dotace ve výši 85% nákladů), akce Lesopark v obci Třanovice, (přislíbena
dotace ve výši 90% nákladů)
Starosta informoval zastupitele o stavu projektu Pozemkové úpravy – rybník v centru
(probíhají dokončovací práce – dno, zatravňování, terénní úpravy) rybníky na Mušalci
(dokončení září 2014, odvodňovací příkop v centru bude dokončen rovněž září 2014)
Dotaz p. Rylko – chodník u RD Rylkových, je třeba řešit problém s tvorbou kaluží v místě, kde
končí chodník, dále pan Rylko požadoval instalovat zábradlí pod most, rovněž upozornil na
problém s odkanalizováním plochy před katolickým kostelem
Starosta: zábradlí je připraveno, máme uschováno zábradlí, které bylo demontována při
výstavbě okružní křižovatky z aut. stanoviště, odvodnění plochy před katolickým kostelem
bude řešeno společně s odkanalizováním parkoviště před obchodem
p. Martin Smilovský - během výstavby rybníka za křižovatkou se ztratily hraniční kameny
starosta- požádá stavbyvedoucího o nové vyměření
starosta dále informoval zastupitele o tom, že ve středu 18. Června bude obec navštívena
komisí soutěže „vesnice roku“ v čase mezi 14-15,30, bylo by vhodné aby byli zastupitelé
přítomni
p. Karel Čajka st. – podal návrh, aby byl oceněn přínos starosty pro obec, navrhuje cenu (dar)
místostarosta Ing. P. Korč – budeme se návrhem na ocenění zabývat

*
*
*
Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 24. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající v 19,40 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Závěrečný účet za rok 2013
4) Protokol schválení účetní závěrky za rok 2013
5) Rozpočet sociálního fondu na rok 2014
Zápis byl vyhotoven dne: 16. června 2014
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Mgr. Zuzana Tomanová......…….……...dne ...........................................
Josef Gomola

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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