Obec Třanovice

Zápis
z XV. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 26. 11. 2012 v 17 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

11 členů ZO Třanovice, 4 omluveni
3 občané

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17, 02 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 15. listopadu 2012
do 27. listopadu 2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je 11 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. Prodej pozemků
3. Akční plán rozvoje obce
4. různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/XV/ZO/2012 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Miroslava Lejku a Martina Smilovského,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Miroslava Lejku a Martina
Smilovského, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/XV/ZO/2012 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal Ing. Petr Korč a to ze dne 24.9.2012 (XLI. zasedání
rady obce), 22. 10. 2012 (XLII. zasedání rady obce), 19. 11. 2012 (XLIII. zasedání rady obce),
zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí
Mgr. Berka PČR Hnojník informoval o současné situaci ve služebním okrsku a nabídl
spolupráci a „otevřené dveře“, zastupitele současně vyzval k všímavosti ke svému okolí.

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 tj. Mgr. Michal Krawiec, který měl na tomto zasedání složit předepsaný slib podle § 69
zákona o obcích. Pan Krawiec se 15. Zasedání zastupitelstva nezúčastnil, slib složí na příštím
ZO.

Ad. 2 prodej pozemků
Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje pozemků p.č. 3918, 3919, 3920 v k.ú. Třanovice,
hospodářské budovy nacházející se na pozemku p.č. 3918 v k.ú. Třanovice včetně projektu
„Agropenzion Na statku“.
Parcelní číslo pozemku

Druh pozemku

Výměra pozemku ( m2)

3918

zastavěná plocha a nádvoří

1143

3919

ostatní plocha

2978

3920

trvalý travní porost

1119

Zastupitelstvo obce záměr prodiskutovalo s tím, že zatím o prodeji pozemků nebude
rozhodovat, nabídka prodeje pozemků zůstane zveřejněna na úřední desce obecního úřadu
Třanovice, současně i na elektronické úřední desce.
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Ad. 3 Akční plán rozvoje obce
Zastupitelé prodiskutovali dokument „Akční plán rozvoje obce“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí dokumentu „Akční plán rozvoje
obce“
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti .. Zdrželi se ..
Usnesení č. 3/XV/ZO/2012 bylo schváleno.

Ad. 4 Různé, diskuse
a) Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem o provedené kontrole hospodaření
s majetkem Sdružení obcí povodí Stonávky, při provedené kontrole nebyly shledány
žádné nedostatky zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. §39 (5) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bere zprávu o výsledcích
kontroly hospodaření s majetkem Sdružení obcí povodí Stonávky ze dne 8. 10. 2012 na
vědomí
b) Předsedající seznámil zastupitele se zápisem o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce Třanovice v roce 2012, které provedla kontrolní skupina ve složení
Ing. Alexandra Klajmonová a Ing. Lenka Holková 31. září 2012. Při provedení dílčího
přezkoumání hospodaření k 30. 10. 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Územní
celek není povinen přijmout opatření k nápravě, zastupitelstvo bere zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření obce na vědomí .
c) Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem Obecně závazných vyhlášek - Vyhlášky č.
1/2012 (o poplatku ze psů), č. 2/2012 (o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování KO), č. 3/2012 (o
místních poplatcích)

Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice vydává ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2012 O poplatku ze psů.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice vydává ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
c) Zastupitelstvo obce Třanovice vydává ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2012 O místních poplatcích.
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Výsledek hlasování: Pro 11 Proti .. Zdrželi se ..
Usnesení č. 4/XV/ZO/2012 bylo schváleno.
d) Předsedající seznámil přítomné zastupitele se změnou zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon). Z této novely vyplývá, že od 1.1.2013 dochází ke zrušení povinnosti
úhrady neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky základní školy zřizované jinou obcí
a za děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
e) Starosta informoval zastupitele o tom, že se objevily informace, že společnost
TRAN park a.s. (předseda představenstva je Ing. arch. Král) hodlá pozemky určené
v ÚP pro průmyslovou zónu Třanovice-Hnojník rozparcelovat na 48 stavebních
parcel pro rodinné domy.
f) Ing. Glajcar se dotazoval, zda lze změnit pořadí etap pozemkových úprav,
starosta: záleží na tom, na co se vypíše dotace, zda bude dotace schválena apod.
tyto akce však nebudou realizovány v naši režii
g) Starosta obce informoval zastupitele o dni otevřených dveří v ZŠ a MŠ Hnojník
h) Starosta informoval zastupitele o aktivitách spolku pro obnovu venkova, o
programu pro obnovu rodiny, manuál bude zastupitelům zaslán emailem
k prostudování, uvítá nápady, co bychom jako obec mohli nabídnout rodinám,
v současné době se v rodinách vyskytuje množství problémů apod.
Pan M. Smilovský: toto nepřísluší řešit obci, případné problémy a delikty
mladistvých apod. má řešit PČR ne komise obce apod.
M.Guznar rodiče by měli mít přehled o tom, kde jsou jejich děti
i) M. Smilovský: příští setkání s důchodci – Třanovický podzim je třeba, aby se
zapojili všichni zastupitelé. Termín příštího setkání bude 20. Října 2013 , je
potřeba změnit systém a zvýšit částku v rozpočtu na konání akce.
*
*
*
Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na XV. zasedání zastupitelstva
obce a poté předsedající v 19,03 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: 27. listopadu 2012
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová
Ověřovatelé:

Miroslav Lejka

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

Martin Smilovský ………….................... dne...........................................
Starosta:

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

Místostarosta:

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