Obec Třanovice

Zápis
z 22. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 23.12. 2013 v 17. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

13 členů ZO Třanovice, 2 omluveno
0 občanů

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17, 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 12. prosince 2013 do 24. prosince 2013. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno
je 13 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 22. zasedání:
1. Rozpočet obce pro rok 2014
2. Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/22/ZO/2013 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Česlav Roman a Martin Guznar,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Česlav Roman a Martin
Guznar, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/22/ZO/2013 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal starosta a to ze dne 23. 10., 4.10., 21.10., 14.11., 18.11.,
27.11., 2.12., 16.12.2013 - zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí
starosta informoval zastupitele o situaci kolem akce „Chodník od centra (křižovatky) směrem k
Labudovi“ – v lednu 2014 je možnost podat žádost o dotaci na akci, k žádosti je třeba dodat i
pravomocné stavební povolení. Přes mnohé peripetie (lustrace pozemků, smlouvy apod.) bylo
požádáno o vydání stavebního povolení, bohužel však došlo k podání námitky a proces povolení se
tím prodlouží, nestihneme tak povolení k žádosti o dotaci doložit. Bohužel v současné době není
jasné, kdy bude další možnost o dotaci pro chodník žádat.
V současné době je požádáno o dotaci na ozelenění a parkové úpravy v centru obce – součástí bude i
lávka přes Stonávku, připravuje se podání žádosti o dotaci na projekt autobusové zastávky do
Regionálního operačního programu, dalším projektem do ROPu bude II. stavba SEN Centrum
Třanovice.

Ad. 1 Rozpočet obce pro rok 2014
Byl projednán návrh rozpočtu obce Třanovice na rok 2014. Návrh rozpočtu a rovněž i pozvánka
na dnešní zasedání, byly zaslány členům zastupitelstva obce prostřednictvím e-mailové pošty.
Ředitel základní školy zastupitele seznámil s rozpočtem školy na rok 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje rozpočet obce Třanovice na rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/22/ZO/2013 bylo schváleno.

Ad. 2 Různé, diskuse
1. Zastupitelstvo obce projednalo přípravu projektu SEN centrum v Třanovicích – stavba II.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje zahájení přípravy projektu SEN centrum v
Třanovicích – stavba II, financovatelného z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 s předpokládanými náklady projektu 10. 000
000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2013-2015.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt SEN
centrum v Třanovicích – stavba II, předkládaný do Regionálního operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 prioritní osy 2, oblast podpory 2.1,
dílčí oblast podpory 2.1.2 v letech 2013-2015 do výše 10 mil.Kč.
c) Zastupitelstvo obce Třanovice rozhodlo zahájit realizaci projektu SEN centrum v
Třanovicích – stavba II, předkládaného do Regionálního operačního programu
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NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osy 2, oblast podpory 2.1, dílčí oblast
podpory 2.1.2 v roce 2013
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 4/22/ZO/2013 bylo schváleno.
2. Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem o provedené kontrole plnění usnesení sněmu
starostů Sdružení obcí povodí Stonávky, při provedené kontrole nebyly shledány žádné
nedostatky, zastupitelstvo obce Třanovice bere Zápis o provedené kontrole plnění usnesení
sněmu starostů Sdružení obcí povodí Stonávky ze dne 16.9. 2013 na vědomí.
3. Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo záměr bezúplatného převodu movitého
opotřebeného majetku do společnosti Třanovice služby, o.p.s.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje bezúplatný převod movitého opotřebeného
majetku (Štěpkovač, inv. č. 200130, Traktor ZETOR7341.1, inv. č. 200131, Čelní
nakladač MX80+lopata inv. č. 200132, Mulčovač BERTI TA 77kW, inv. č. 200148),
v hodnotě dle znaleckého posudku č. 213097 ze dne 22.12.2013, do společnosti
Třanovice služby, o.p.s., která je založená obcí.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Darovací smlouvy, mezi Obec
Třanovice (dárce) a Třanovice služby, o.p.s. (obdarovaný), předmětem smlouvy je
bezúplatný převod movitého opotřebeného majetku, dar štěpkovače, inv. č.
200130, Traktoru ZETOR7341.1, inv. č. 200131, Čelního nakladače MX80+lopata inv.
č. 200132, Mulčovače BERTI TA 77kW, inv. č. 200148.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/22/ZO/2013 bylo schváleno.
4. Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo záměr prodeje pozemků p.č. 483/ 27, druh trvalý
travní porost, o výměře 35m2, p.č. 483/24, druh trvalý travní porost, o výměře 31m2, a části
pozemku p.č. 483/ 32, druh trvalý travní porost, celková výměra pozemku činí 5348 m2, z nějž
byl nově odměřený pozemek p.č. 483/48 o výměře 544m2). Zastupitelstvo obce Třanovice
současně projednalo možný nákup vodovodního řadu nacházejícího se na pozemku p.č.
483/32 a p.č. 2321 v k.ú. Třanovice od společnosti SPETRA CZ s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje prodej pozemků p.č. 483/ 27, druh trvalý travní
porost, o výměře 35m2, p.č. 483/24, druh trvalý travní porost, o výměře 31m2, a části
pozemku p.č. 483/ 32, druh trvalý travní porost, celková výměra pozemku činí 5348 m2,
z nějž byl nově odměřený pozemek p.č. 483/48 o výměře 544m2) společnosti SPETRA CZ
s.r.o. za cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 6/22/ZO/2013 bylo schváleno.
5. Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo návrh na zvýšení odměn uvolněným členům
zastupitelstva v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ustanovením § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za
výkon funkce radního (Josefu Gomolovi, Miroslavu Lejkovi, Ing. Česlavovi
Romanovi) a místostarosty (Ing. Petru Korčovi) v maximální výši, kterou připouští
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění s účinností od 1.1.2014 dle přiložené
tabulky, měsíční odměny ostatním neuvolněným členům zastupitelstva zůstávají ve
výši 60% z maximální výše, kterou připouští nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném
znění .
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 7/22/ZO/2013 bylo schváleno.

*

*

*

Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 22. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající v 18, 18 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: 2. Ledna 2014

Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Ing. Česlav Roman .……….....…….……...dne ...........................................
Martin Guznar …………….……............... dne...........................................

Starosta:

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

Místostarosta:

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