Obec Třanovice

Zápis
z 20. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 17. 6. 2013 v 18 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

10 členů ZO Třanovice, 5 omluveni
1 občané

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18, 04 hodin místostarostou obce Ing. Petrem Korčem („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 2013 do
18. června 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je 10 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 20. zasedání:
1. Závěrečný účet obce za rok 2013
2. Různé, diskuse

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/20/ZO/2013 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Miroslava Lejku a Ing. Zbyhněva Janczyka,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Miroslava Lejku a Ing.
Zbyhněva Janczyka, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/20/ZO/2013 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal Ing. Petr Korč a to ze dne 22. 4. 2013, 20. 5. 2013
a 17. 6. 2013 - zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí

Ad. 1 Závěrečný účet obce Třanovice za rok 2012
Předsedající zastupitele seznámil se závěrečným účtem obce Třanovice za rok 2012.
Rovněž byla podána zpráva o provedeném auditu na hospodaření obce za rok 2012.
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 29. května 2013.
Závěrečné vyúčtování obce Třanovice za rok 2012 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.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2012 bez
výhrad.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Třanovice za rok 2012, dle
přiloženého materiálu (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti .. Zdrželi se ..
Usnesení č. 3/20/ZO/2013 bylo schváleno.

Ad. 2 Různé, diskuse
a) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vyřazení majetku dle přiloženého
materiálu (příloha č. 4).
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Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení majetku dle přiloženého materiálu
(příloha č. 4).
b) Dlouhodobý nehmotný majetek (dokumentace památník J. Třanovského, inv.
Č. 100020) bude bezúplatně převeden na Farní sbor Slezské církve evangelické
a.v. za účelem realizace výstavního prostoru.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti .. Zdrželi se ..
Usnesení č. 4/20/ZO/2013 bylo schváleno.
b) Předsedající seznámil zastupitele obce se závěrečným účtem Sdružení obcí povodí
Stonávky za rok 2012. Se závěrečným účtem již byli zastupitelé seznámeni na
minulém, 19. zasedání zastupitelstva, avšak závěrečný účet předtím nebyl schválen
příslušným orgánem svazku obcí.
V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, zastupitelstvo obce Třanovice Závěrečný účet
Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2012 a výsledek přezkoumání hospodaření
SOPS za rok 2012 bere bez výhrad na vědomí.
c) Zastupitelstvo projednalo doplnění člena finančního výboru obce, předseda
výboru B. Korč se z dnešního jednání omluvil, zastupitelstvo proto doplnění člena
výboru odložilo na příští zasedání ZO.
*
*
*
Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 20. zasedání zastupitelstva
obce a poté předsedající v 18,36 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 obce Třanovice za rok 2012
Zápis byl vyhotoven dne: 18. června 2013
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Miroslav Lejka

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

Ing. Zbyhněv Janczyk ………............... dne...........................................
Starosta:

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

Místostarosta:

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