Obec Třanovice

Zápis
z XVI. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 27. 12. 2012 v 17 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny 13

členů ZO Třanovice, 2 omluveni
2 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. prosince 2012 do 2. ledna 2013. 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 XV. zasedání:
1. Slib zastupitele
2. Rozpočet obce na rok 2013
3. různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/XVI/ZO/2012 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Milana Glajcara a Ryszarda Jochymka, zapisovatelem
Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Milana Glajcara a Ryszarda
Jochymka, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/XVI/ZO/2012 bylo schváleno.
Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal Ing. Petr Korč a to ze dne 6. 12. 2012 (XLIV. zasedání rady
obce), zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí
V 17.05 hod. se na zasedání zastupitelstva dostavila Mgr. Beata Nowoková, celkový počet přítomných
zastupitelů je nyní 13
Ad. 2 Rozpočet obce na rok 2013
Byl projednán návrh rozpočtu obce Třanovice na rok 2013. Návrh rozpočtu a rovněž i pozvánka na
dnešní zasedání, byly zaslány členům zastupitelstva obce prostřednictvím e-mailové pošty. Starosta
seznámil přítomné se zrušením dotačního Programu obnovy venkova, který Moravskoslezský kraj
vyhlašoval řadu let a ze kterého obec čerpala dotace pro řadu akcí. Rozpočet obce na rok 2013 je
tedy navržen s ohledem na akce, které nebyly dosud proplaceny (akce brownfields, sesuv svahu a
dožínky).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje rozpočet obce Třanovice na rok 2013. V případě, že
v roce 2012 nebude splacena půjčka z kontokorentního úvěru, v kapitole financování pol.
8114 se dorozpočtuje ve skutečné výši (dle stavu k 31. 12.2012). O tuto částku budou
provedeny změny dle aktuálního stavu.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/XVI/ZO/2012 bylo schváleno.
Ad. 1 slib zastupitele
Předsedající seznámil zastupitele s tím, že zastupitel Jan Fójcik dne 19. září 2012 písemně rezignoval
na svůj mandát (v souladu s ustanovením § 55 odst. 2, písm. b, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí, v platném znění, (dále jen „zákon“) v souladu s ust. § 56 zákona nastupuje na
uvolněné místo náhradník z kandidátní listiny téže volební strany Mgr. Michal Krawiec.
Mgr. Michal Krawiec svým podpisem stvrzuje předepsaný slib zastupitele podle § 69 zákona o obcích,
který je přílohou č. 2 k tomuto zápisu.
Zastupitelé projednali návrh odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva Mgr. Michalu Krawiecovi
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích,
stanovuje výši odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva obce Mgr. Michalu Krawiecovi
ve výši 680Kč. Odměna bude poskytována ode dne 20. září 2012.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se 1
Usnesení č. 4/XVII/ZO/2013 bylo schváleno.

1

Ad. 4 Různé, diskuse
Mgr. Molitor jak bude vypadat nynější autobusové stanoviště, uvažuje se o jeho využití?
Starosta: máme přislíbenou dotaci ze SZIFU na parkoviště před OÚ a část jej bude zasahovat i
do stávajícího stanoviště. Bude třeba přehodnotit původní plány na centrum obce, které
vznikly před x léty a pouvažovat o nových potřebách.
Ing. Janczyk: od kdy budou autobusy jezdit na nové stanoviště?
Starosta: předpokládáme, že po Novém roce, jakmile bude vydán souhlas s předčasným
užíváním.
Ing. Janczyk: připomínka od seniorů – bylo by potřeba instalovat madlo k chodníku, který
vede k podchodu, v zimním období je chodník mimořádně kluzký
Starosta: kdy by bylo možné udělat plánovací den s občany ujasnit si priority v rozvoji obce
apod. navrhuje 8. týden roku 2013 tj. 18. Února 2013.
Ing. Glajcar: je zapotřebí vstoupit do jednání s pozemkovým úřadem aby se urychlil vývoj
pozemkových úprav?
Starosta: Pozemkový úřad bude podávat dvě žádosti (pozemkové úpravy nebudou v naši
režii), PRV nebylo zatím otevřeno, více neovlivníme
M. Smilovský: 14.12. 2012 byl na setkání klubu seniorů, senioři si zvolili zástupce do sociální
komise, paní p. Husovou.
B. Nowoková: navrhuje obnovit velikonoční výstavy, je škoda, že se v tom nepokračuje.
D. Molitor: je třeba zvážit, zda vynaložené úsilí je adekvátní následné návštěvnosti.
Starosta: návrh spolupracovat se složkami (spolky) a přednést jim tento návrh – dle jejich
odezvy pak případně v roce 2014 akci připravit (v roce 2013 bude před OÚ staveniště –
výstavba parkoviště)
p. Ovčaříová: organizovala dvě výstavy a vynaložené úsilí bylo rozhodně větší než
návštěvnost apod.
*
*
*
Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na XVI. zasedání zastupitelstva
obce a poté předsedající v 18,15 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Slib zastupitele
3) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4) Rozpočet obce Třanovice na rok 2012
Zápis byl vyhotoven dne: 28. prosince 2012
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová
Ověřovatelé:

Ing. Milan Glajcar ……….…...…….……...dne ...........................................
Ryszard Jochymek ………….................. dne...........................................

Starosta:

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

Místostarosta:

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