Obec Třanovice

Zápis
z 19. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni
0 občané

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17, 03 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. Května 2013 do
16. Května 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 19. zasedání:
1. Návrh na přičlenění MŠ Horní Tošanovice k ZŠ Třanovice
2. Různé, diskuse

Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/19/ZO/2013 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Česlav Roman a Mgr. David Molitor,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Česlava Romana a Mgr.
Davida Molitora, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/19/ZO/2013 bylo schváleno.

Ad. 1 Návrh na přičlenění MŠ Horní Tošanovice k ZŠ Třanovice
Předsedající předal slovo Mgr. Davidovi Molitorovi, který zastupitele seznámil
s návrhem Dohody o společném postupu při řešení převodu části činností
zabezpečovaných příspěvkovou organizací obce Dolní Tošanovice, Základní škola
Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice, příspěvková organizace mezi
Obec Dolní Tošanovice, Obec Třanovice a Obec Horní Tošanovice a s návrhem
smlouvy mezi obcí H. Tošanovice a ZŠ a MŠ Třanovice, příspěvková organizace.
Mgr. Molitor podal zastupitelům podrobnější informace o MŠ H. Tošanovice –
školka je naplněna 28žáky ve třídě, v příštích letech by měl být dostatek dětí také,
státní prostředky na platy pedagog. a nepedadog. pracovníků jsou při naplněnosti
zařízení zajištěny. MŠ je modernizovaná, dobře vybavená, snaha obce
H.Tošanovice je rozvíjet ji a pečovat o ni. Finance: od 1.1. 2014 dochází ke změně
financování, finance průměr 8tis. na žáka budou zasílány přímo zřizovateli školy,
takže prostředky na 28 tošanovických žáků by šly na účet zřizovatele (schválíme-li
dohodu a podepíšeme-li smlouvy o pronájmu tak obce Třanovice), který by je pak
předal ZŠ a MŠ Třanovice.
Ing. B. Korč: existuje nějaký průzkum jaké jsou ceny za energie apod. budou ty
peníze stačit?
Mgr. Molitor: MŠ a obec H.Tošanovice sídlí v jedné budově, není v ní podružné
měření, ze strany H.Tošanovic by nebyla faktura za plyn, elektřinu, odpad apod.,
ale za služby
Ing. Janczyk: takové věci postupně mohou dát podnět ke sporům. Mělo by být
naprosto jasně dohodnuto jak tyto věci ošetřit. Např. podle podlahové plochy v %,
kterými se bude MŠ H. Tošanovice podílet na nákladech za energie
Ve smlouvě o pronájmu bod III, čl. 2 chybí, kdo konkrétně zajistí údržbu, dále je
třeba konkrétně specifikovat m2 podlahové plochy, není tam ani slovo o vybavení
školky, dále ve smlouvě není nic o užívání přilehlé školní zahrady
Mgr. Molitor: ke smlouvě bude příloha, a tou by měl být inventární
seznam(soupis) vybavení
Ing. B. Korč: dotázal se Mgr. Molitora jaké konkrétně on, jako ředitel ZŠ Třanovice
cítí z přičlenění výhody
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Mgr. Molitor: pozitiva: 1. výhledově máme pro naši školu zdroj budoucích žáků,
zatím jezdí do Dolních Tošanovic, Dobré, Hnojníka apod. když uvažuji o MŠ
z hlediska vzdělávání dětí na 1. Stupni ZŠ, tak jsou pro ně a jejich rodiče Třanovice
jako dobrá alternativa (blízkost, vybavení školy apod.), 2. Bude-li MŠ H.Tošanovice
a MŠ Třanovice pod 1 zařízením, můžeme si vypomáhat (manévrovací prostor) 3.
pozitivum pro provoz o prázdninách – pedagog. pracovníci mají nárok na 40 dnů
dovolené, můžeme dohodnout, že určité prázdniny bude mít „službu“ jedno
zařízení, další prázdniny další zařízení.
Další věcí je, že se na nás obrátila s prosbou o pomoc obec, se kterou máme velmi
dobré vztahy, v MŠ Tošanovice nejsou problémy, obec H. Tošanovice se snaží
všemožně spolupracovat
-možné problémy: v MŠ Třanovice je školné, v H.Tošanovicích školné zatím není
zavedeno, obava aby neměl někdo pocit, že se Třanovice obohacují na úkor
Horních Tošanovic
Ing.Janczyk: je možné spolupráci zrušit v případě, že by se ukázalo, že spolupráce
nefunguje, neklape apod., je to složité? Ve smlouvě je výpovědní lhůta stanovena
na ½ roku. Dítě se ale příjme rozhodnutím ke vzdělávání, jakmile zanikne školka
(budova) ale nezanikne instituce ZŠ a MŠ Třanovice kam potom umístíme děti
z Tošanovické „pobočky“.
Mgr. Molitor: rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se nedá vypovědět
M. Lejka: co se stane, když dnes obec Třanovice nedá souhlas?
Starosta: obec H.Tošanovice by musela urychleně zajistit právní subjektivitu pro
školku, zřizovací listinu, konkurz na ředitele atp.
Mgr. Molitor: MŠ Řeka je pod Smilovicemi, MŠ Vojkovice je pod Dobraticemi, není
mnoho případů, kdy by byla tak malá školka jako samostatný subjekt, snad jen
v nějaké odlehlé oblasti
Starosta: dnes by se mělo projednat trojdohodu mezi obcemi D.Tošanovice,
H.Tošanovice a Třanovice a poté i navýšení kapacity ZŠ a MŠ Třanovice. Jestli se to
dnes schválí, tak ZŠ Třanovice bude uzavírat s obcí H. Tošanovice Smlouvu o
nájmu a jiných službách, další smlouvu, kde se budou řešit finanční toky apod.
Ing. Janczyk: trojdohoda bez té druhé smlouvy tzn. pravidla pronájmu apod je
neuskutečnitelná, navrhuje, aby z trojdohody vyplynulo, že je to podmiňující
záležitost aby došlo k nájmu…rovněž navrhuje, aby výpovědní doba ze strany
nájemce byla tříletá
Mgr. Nowoková: proč to řeší Tošanovice až teď v květnu
Mgr. Molitor: několik let zpátky věděly D. Tošanovice o tom, že je v ZŠ málo dětí
Starosta: v obci D. Tošanovice proběhlo referendum o ZŠ, je to tři týdny zpátky.
Do té doby nemohla obec nic dělat. Referendum nakonec není platné pro
nezájem občanů. Do celé ZŠ (5ročníků)chodilo 9dětí, udržení ZŠ stálo obec D.
Tošanovice 20% obecního rozpočtu.
Mgr. Molitor: dlouhodobě tam bylo málo dětí, ZŠ v podstatě těžila z MŠ, jelikož ta
je naplněna na 100% a ředitel může prostředky „přelévat“. V podstatě se dotovala
škola na úkor školky. V případě odloučeného pracoviště je na žáka i „zvýšený
normativ“ – vyšší náklady na administrativu, organizaci apod.
Ing. Janczyk klade důraz na zajištění nejhorších možných „katastrofických“
scénářů ve smlouvě ( povodeň, živly apod.)
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Starosta navrhuje, že v případě že se trojdohoda na dnešním zastupitelstvu
schválí, tak ji podepíše až po uzavření všech smluv o nájmu a o finančních tocích
apod. Rovněž navrhuje, že spolu s Mgr. Molitorem navštíví právníka, kde
proberou detaily smluv a náležitě je ošetří, smlouvy budou mailem zaslány
zastupitelům Třanovic k připomínkám, v případě, že bude souhlas z jejich strany
teprve pak smlouvy ZŠ a MŠ Třanovice uzavře
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Dohody o společném postupu
při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací obce
Dolní Tošanovice, Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní
Tošanovice, příspěvková organizace mezi Obec Dolní Tošanovice, Obec
Třanovice a Obec Horní Tošanovice.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 1 Zdrželi se 1
Usnesení č. 3/19/ZO/2013 bylo schváleno.
b) Mgr. David Molitor požádal zastupitelstvo o schválení navýšení počtu žáků mateřské školy
o 28, navýšení počtu žáků ve školní družině na 65 a o navýšení počtu kapacity školní jídelny
na 95 stravovaných osob.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje žádost Základní školy a Mateřské
školy Třanovice, příspěvkové organizace o navýšení počtu žáků mateřské
školy o 28, navýšení počtu žáků ve školní družině na 60 a o navýšení počtu
kapacity školní jídelny na 95 stravovaných osob.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti Zdrželi se 2
Usnesení č. 4/19/ZO/2013 bylo schváleno.

Ad. 2 Různé, diskuse
a) Předsedající seznámil zastupitele s Darovací smlouvou č. FM/27/j/2012/Ch mezi
Moravskoslezským krajem zastoup. Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací a Obcí Třanovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Darovací smlouvy č.
FM/27/j/2012/Ch mezi Moravskoslezským krajem zastoup. Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací (dárce) a Obcí Třanovice
(obdarovaný). Předmětem smlouvy je dar pozemku p.č. 4175/2 v k.ú. Třanovice,
druh ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7m2)
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/19/ZO/2013 bylo schváleno.
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b) Předsedající seznámil zastupitele obce se závěrečným účtem Sdružení obcí povodí
Stonávky za rok 2012.
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.

*
*
*
Předsedající v 18,25 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 sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2012
Zápis byl vyhotoven dne: 16. května 2013
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Ing. Česlav Roman …….…...…….……...dne ...........................................
Mgr. David Molitor

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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