Obec Třanovice

Zápis
z 21. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 30. 9. 2013 v 17. 30 hod.
Přítomno dle presenční listiny

14 členů ZO Třanovice, 1 omluven
0 občanů

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17, 32 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 22. září 2013 do 1.
října 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající 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).

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 21. zasedání:
1. Aktualizace investičních záměrů obce
2. Různé, diskuse

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/21/ZO/2013 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Břetislava Korče a Martina Smilovského,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Břetislava Korče a
Martina Smilovského, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/21/ZO/2013 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal Ing. Petr Korč a to ze dne 3. července 2013, 22.
července 2013 a 19. srpna 2013, 2. Září 2013, - zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti
rady na vědomí
starosta podal informaci o stavu „společných zařízení“, která byla vyprojektována v rámci
pozemkových úprav proběhlých v k.ú. Třanovice, podal informace o SEN centru - probíhá
výběrové řízení v režimu podlimitních zakázek, bylo obesláno 5 firem, dalších 7 projevilo
zájem o realizaci, Ing. B. Korč požádal o podrobnější informaci o fondu „Dobrý soused“,
starosta popsal fungování a možnosti využití nabídky nošovické automobilky Hyundai a jejího
fondu.

Ad. 2 Různé, diskuse
1. Zastupitelstvo obce projednalo návrh Kupní smlouvy mezi NET4GAS, s.r.o. (prodávající) a
Obec Třanovice (kupující).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Kupní smlouvy mezi NET4GAS, s.r.o.
(prodávající) a Obec Třanovice (kupující). Předmětem smlouvy je nákup pozemku p.č.
1820/6 v k.ú. Třanovice, druh trvalý travní porost o výměře 25m2. Kupní cena 96 Kč/m2.

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/21/ZO/2013 bylo schváleno.
2. Zastupitelstvo obce projednalo návrh Kupní smlouvy mezi Mudr. Evžen Toman
(prodávající) a Obec Třanovice (kupující).
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Kupní smlouvy mezi Mudr. Evžen Toman,
trvale bytem Pod Zelenou 292, Dolní Žukov, Český Těšín (prodávající) a Obec Třanovice
(kupující). Předmětem smlouvy je nákup části pozemku p.č. 1724/3 v k.ú. Třanovice,
druh zahrada o výměře 240m2. Geometrickým plánem bude oddělena část o výměře cca
58m2 pro potřeby investičního záměru Veřejná prostranství – parkoviště před OÚ. Kupní
cena 25 Kč/m2.

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 4/21/ZO/2013 bylo schváleno.
3. Zastupitelstvo obce projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 , starosta
zastupitele seznámil s návrhem vyhlášky, seznámil je s právním výkladem k zákonnému
zmocnění upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ministerstva vnitra
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Třanovice.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 3 Zdrželi se 3
Usnesení č. 5/21/ZO/2013 bylo schváleno.
4. Zastupitelstvo obce projednalo otevřený dopis zastupitelům zaslaný učiteli ZŠ Hnojník,
zastupitelé dopis obdrželi prostř. mailu (současně s pozvánkou na zasedání ZO)
zastupitelé vyjádřili plnou podporu Obci Hnojník, podporu učitelům ve snaze o udržení
nastoleného trendu ve škole v posledních dvou letech
5. Informace českého statistického úřadu - proběhne strukturální šetření v zemědělství (od
10. září do 15. listopadu menší zemědělce navštíví vyškolený tazatel, prokáže se
průkazem vydaným krajskou správou českého statistického úřadu)
6. Zastupitelstvo projednalo doplnění člena finančního výboru obce, předseda

výboru B. Korč. Byly navrženy dvě kandidátky paní Nikola Šimečková a paní
Helena Barabaszová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ustanovením §84 odst.2, písm. l, zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), volí členkou finančního výboru obce Třanovice
paní Helenu Barabaszovou.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti - Zdrželi se 5
Usnesení č. 5/21/ZO/2013 bylo schváleno.
7. Zastupitelstvo obce bylo informováno o tom, že se dne 29. prosince 2013 v 9.00 hod.
uskuteční slavnostní otevření památníku Jiřího Třanovského. Památník byl realizován
v režii Slezské církve evangelické, a.v. v Třanovicích, expozice bude připravena ve
spolupráci s Muzeem Těšínska.
8. Zastupitelé obce projednali společný zájezd do obcí, které byly úspěšné v soutěži vesnice
roku, navrženým cílem byla Skotnice, Stará ves nad Ondřejnicí a Jeseník nad Odrou.
Předběžný termín bude 8 nebo 15. listopadu 2013.
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Ad. 1 Aktualizace investičních záměrů obce
Předsedající zastupitele informoval o stavu připravenosti investičních záměrů viz.
Příloha č. 3, současně se dotazoval, zda zastupitelstvo obce souhlasí s podáním
žádostí na akce Veřejná prostranství v obci Třanovice – 1. Stavba – autobusové
zastávky (možnost podat do ROPu), na akci Veřejná prostranství v obci Třanovice – 5.
Stavba – revitalizace zeleně (možnost přeshraniční spolupráce), Komunitní centrum –
přístavba jeviště (možnost přeshraniční spolupráce), Obnova kotelny ZŠ – možnost
požádat o dotaci ze SFŽP. Zastupitelé byli informováni o skutečnosti, že bude
nezbytné financovat přípravu žádosti a další související náležitosti prostřednictvím
úvěru. Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s podáním žádostí o dotaci pro výše uvedené
projekty.
V běhu příprav jsou: rekonstrukce a rozšíření VH infrastruktury 1. Stavba, 2. Stavba,
chodník křižovatka-Labuda, projekt Informujeme sa navzájom, protipovodňová
opatření, bioodpad(kompostéry)
*
*
*
Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 21. zasedání zastupitelstva
obce a poté předsedající v 19, 42 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: 1. října 2013
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Martin Smilovský

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

Ing. Břetislav Korč

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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