Obec Třanovice

Zápis
z 23. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 17.3. 2014 v 17. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni
1 občan

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17, 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 7.března 2014 do 18. března 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
nebylo navrženo žádné další doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program 23. zasedání:
1. Prodej a nákup majetku
2. Rozvojové projekty a jejich financování
3. Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/23/ZO/2014 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Josef Gomola, Ing. Milan Glajcar, zapisovatelem
Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Josefa Gomolu a Ing. Milan
Glajcara, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/23/ZO/2014 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Ing. Petr Korč a to ze dne 30.12.2013,
20.1.2014, 17.2.2014 - zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí
místostarosta podal doplňující informace o jednání s občany ohledně chodníku podél silnice II/474 od
aut. zastávky Zadky po aut. zastávku „U Pavery“, schůzka proběhla těsně před zasedáním
zastupitelstva
starosta podal zastupitelům doplňující informace k uzavřenému pojištění zastupitelů odpovědnosti za
škodu způsobenou obci z výkonu funkce

Ad. 1 Prodej a nákup majetku
a) Starosta obce představil zastupitelům nabídku koupě pozemků, které jsou uvedeny na LV 83
a 464 v k.ú. Třanovice. Jedná se převážně o lesní pozemky kolem koliby za OÚ. Zastupitelstvo
o možnosti koupě pozemků diskutovalo už v r. 2011
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje koupi pozemků od všech spoluvlastníků, které
jsou uvedeny na LV 83 a LV 464 v k.ú. Třanovice, a to za cenu 6 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/23/ZO/2014 bylo schváleno.
b) Předsedající podal návrh na revokaci usnesení č. 4/X/ZO/2011 ze dne 21.11.2011, ve kterém
zastupitelstvo obce schválilo prodej části pozemků parc. č. 121 a 122 v k.ú. Třanovice
společnosti Kovosport Třinec akciová společnost, Nový Borek 108, Třinec, výše uvedená
společnost ustoupila od svého záměru zakoupit od obce části pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice revokuje (ruší) usnesení č. 4/X/ZO/2011 ze dne 21.11.2011 o
prodeji části pozemků parc. č. 121 a 122 v k.ú. Třanovice společnosti Kovosport Třinec
akciová společnost, Nový Borek 108, Třinec, současně ruší záměr prodeje výše uvedených
pozemků.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 4/23/ZO/2014 bylo schváleno.

Ad. 2 Rozvojové projekty a jejich financování
V rozpočtu je třeba řešit překlenutí investic, dotace jsou většinou propláceny zpětně.
Česká spořitelna obci nabízí kontokorentní úvěr. Předsedající seznámil zastupitele se
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Smlouvou o kontokorentním úvěru č. 1681969339_14 mezi Českou spořitelnou, a.s.
(„banka“) a Obcí Třanovice („klient“). Zastupitelé obdrželi návrh smlouvy i emailem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č.
1681969339/2014 mezi Českou spořitelnou, a.s. (banka) a Obcí Třanovice (klient), kdy se
banka zavazuje klientovi umožnit čerpat na běžném účtu kontokorentní úvěr do výše 1.000.
000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/23/ZO/2014 bylo schváleno.
Starosta podal zastupitelům informaci o rozvojových projektech, stavu jejich přípravy
apod.
do ROP byla podána žádost na SEN centrum stavba II. tzn. sociální služby (během května by
se mělo rozhodnout o přidělení dotací žadatelům)
do ROP byla podána žádost „Veřejná prostranství – autobusové zastávky“ (velký převis
žádostí, rozhodne bodové hodnocení)
do SFŽP byla podána žádost „Veřejná zeleň – Lesopark“ – velký převis žádostí
probíhá výstavba tzv. společných zařízení v rámci pozemkových úprav, jedná se o rybníky,
polní přístupové cesty a odvodňovací příkop, do podzimu by mělo být vše hotové
starosta informoval o situaci kolem plánovaného vodovodu a kanalizace - Ministerstvo
financí, které je investorem (investice pak bude následně převedena na obec) aktuální
informace - došlo k tzv. STOP stavu, bude provedena revize projektů
zastupitelé diskutovali nad tím, zda jít do rizika, nechat zpracovat dokumentaci pro výběrové
řízení nebo nechat peníze na dofinancování projektů (povinnou spoluúčast)

Ad. 3 Různé, diskuse
a) Zastupitelstvo obce Třanovice bylo seznámeno s přípravou na nové programové období MAS
Pobeskydí a projednalo zařazení správního území obce Třanovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje zařazení správního území obce Třanovice do
územní působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí – zájmového sdružení právnických osob,
IČ: 712 12 6012 na období let 2014 - 2020.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 6/23/ZO/2014 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo návrh Zásad pro tvorbu a použití sociálního fondu
obce Třanovice, návrh byl zastupitelům zaslán společně s pozvánkou na zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Zásady pro tvorbu a použití sociálního
fondu obce Třanovice.
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Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 7/23/ZO/2014 bylo schváleno.
c) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku Obce
Třanovice, rovněž i vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku Základní školy a
mateřské školy Třanovice, příspěvkové organizace. Majetek navržen k vyřazení je většinou
nefunkční, poškozený, zastaralý, nepoužívaný
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
Obce Třanovice dle přiloženého návrhu.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného
majetku Základní školy a mateřské školy Třanovice, příspěvkové organizace dle
přiloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 8/23/ZO/2014 bylo schváleno.
d) Pan M. Smilovský informoval zastupitele o nevyhovujícím stavu kuchyňského vybavení
v kuchyni, která se nachází při sálu OÚ. Především bude třeba řešit nevyhovující pečící trouby
apod.
e) Pan M. Smilovský se dotazoval, na čí popud jezdí po obci zeměměřiči, jezdí přes soukromé
pozemky v terénních autech, neptají se na svolení apod. starosta prověří situaci na
kontrolním dnu stavby „Společná zařízení“

*

*

*

Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 23. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající v 18.51 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Návrh na vyřazení majetku Obce a ZŠ a MŠ Třanovice
Zápis byl vyhotoven dne: 18. března 2014

Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Josef Gomola ……….……….....…….……...dne ...........................................
Ing. Milan Glajcar ……….……............... dne...........................................

Starosta:

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

Místostarosta:

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