Obec Třanovice

Zápis
z XIV. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 27. 8. 2012 v 18 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

13 členů ZO Třanovice, 2 omluveno
5 občanů

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18, 05 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 14. srpna 2012 do
28. srpna 2012. 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 XIV. zasedání:
1. smlouvy
2. investiční plán obce
3. různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/XIV/ZO/2012 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Milana Glajcara a Josefa Gomolu,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Milana Glajcara a
Josefa Gomolu, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/XIV/ZO/2012 bylo schváleno.
V 18.08 hod. se na zasedání zastupitelstva dostavila Mgr. Zuzana Tomanová, celkový počet
přítomných zastupitelů je nyní 13

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal Ing. Petr Korč a to ze dne 25.6.2012 (XXXVII.
zasedání rady obce), 23. 7. 2012 (XXXVIII. zasedání rady obce), 3. 8. 2012 (XXXIX. zasedání
rady obce), 27. 8. 2012 (XL. zasedání rady obce), zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti
rady na vědomí
zastupitelé byli informováni, že proběhlo výběrové řízení na zhotovitele okružní křižovatky,
v nejbližší době by měla stavba začít, ve středu 29. 8.2012 je plánováno jednání na Správě a
údržbě silnic ve FM ohledně stavby
zastupitelé byli informováni o dopisu se žádostí o stanovisko fy Veolia Transport k návrhu
jízdního řádu s upraveným průjezdem autobusů obcí Hnojník. Obec Hnojník odmítla Veolii
přispět na ztrátový provoz o sobotách a nedělích a svátcích, Veolia proto navrhuje, aby spoje
v obci Hnojník pouze projížděly bez zastavení pro nástup a výstup. Radní odpověděli
zamítavým stanoviskem, s tím, že by navrhované řešení potrestalo právě občany okolních
obcí, je třeba hledat jiné řešení.

Ad. 1 smlouvy
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem Dohody o zrušení a vypořádání
podílového spoluvlastnictví mezi Obcí Třanovice a Obcí Hnojník. Zastupitelstvo
obce Třanovice se již problematikou zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví zabývalo na svém 10. zasedání dne 21.listopadu 2011.
Konkrétně se jedná o podílové vlastnictví lesních pozemků, které obec Třanovice
vlastní společně s obcí Hnojník (Třanovice 7/10, Hnojník 3/10). Návrh vypořádání
je následující: výlučným vlastníkem lesního pozemku „za dálnicí“ – p.č. 3381 v
k.ú. Třanovice, se stává obec Hnojník, pozemek o rozloze 181213 m2, přibližně
odpovídá 3/10 podílu, ostatní pozemky z LV 449 tj. p.č 122, 804/1, 804/2, 1808,
1851, 1918, 1920, 2320, 3007, 3035 a 3382 v k.ú. Třanovice se stanou výlučným
vlastnictvím obce Třanovice.
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V 18.15 hod. zasedání zastupitelstva opustil Ing. Česlav Roman, celkový počet přítomných
zastupitelů je nyní 12.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí Dohody o zrušení a vypořádání
podílového spoluvlastnictví mezi Obcí Třanovice a Obcí Hnojník .
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 3/XIV/ZO/2012 bylo schváleno.

Ad. 2 Investiční plán obce
Starosta obce představil zastupitelům návrh rozpracovaného programu rozvoje obce
Třanovice. Program je pouze nastíněn, bude rozeslán zastupitelům mailem s tím, aby se nad
jednotlivými body zamysleli, a opatřili je svými poznámkami, postřehy apod. Program bude
následně projednán i s veřejností na veřejném projednání. V další fázi bude zapotřebí určit
priority, prostě ujasnit si, která realizace má přednost apod.
Problémem při realizaci všech plánů a představ, které obec má je tzv. finanční spoluúčast
obce. Na projekty sice lze po dobré přípravě apod. získat dotaci, ale každá dotace, která je
obci poskytnuta potřebuje tzv. spoluúčast. Obec si pak na toto musí brát půjčky, úvěry apod.
do doby, než dostane peníze např. z daní. To je poměrně drahé. V souvislosti s tím, představil
starosta obce možnost, jakým způsobem zvýšit finanční toky do rozpočtu obce a to formou
navýšení koeficientu pro násobení základní sazby daně.
V současné době je koeficient stanoven na 1, návrh stanovit koef. 2. U staveb užívaných pro
podnikatelskou činnost je koeficient v současné době stanoven na 1,5. Zvýšení se netýká
pozemků, které jsou zemědělským půdním fondem tzn. trvalý travní porost, pastvina,
zahrada, orná půda, chmelnice, vinice apod. Zvýšení koeficientu by znamenalo přínos cca
750 tis. Kč do obecního rozpočtu. Starosta požádal zastupitele o vyjádření se k této otázce:
P. Fójcik se dotázal, jaké koeficienty mají stanoveny obce v okolí.
Starosta: třeba Sviadnov má koef. 5, některé obce mají 2
Ing. Pašek: je blbá doba na zdražování, protože zdražují všichni, ale investice v obci jsou
vidět, všichni vidí, že ty peníze nejsou někde „prošustrované“
ing. B. Korč: nový výměr daně by lidem přišel automaticky poštou, nebo by člověk musel
zařizovat změny?
Starosta: finanční úřad to přepočítá a pošle poštou složenku
M.Guzar: tato změna koeficientu by ale musela být řádně vysvětlena občanům v informátoru
Stonávka
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
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Výsledek hlasování: Pro 10 Proti .. Zdrželi se 2
Usnesení č. 4/XIV/ZO/2012 bylo schváleno.

Ad. 3 různé, diskuse
V 19.05 hod. se na zasedání zastupitelstva dostavil Ryszard Jochymek, celkový počet
přítomných zastupitelů je nyní 13
Zastupitelé byli informováni o dotaci na dožínky, dotace v rámci přeshraniční
spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, mezi obce zapojené do
projektu patří kromě obce Třanovice rovněž obec Horní Tošanovice a obec Lutiše(SK).
Zastupitelům byly rozdány zpravodaje MAS Pobeskydí č. 6
Ing. Blahut podal návrh na pořízení kamerového systému, vzhledem k problémy
s krádežemi v poslední době.
Ing. B. Korč: kamerový systém zloděje neodradí a nezastaví,
p. G. Skalka: po zábavách apod. by měli pořadatelé zajistit security službu, problém
s vandalismem, policie v Hnojníku se snad má zrušit, než se člověk dovolá pomoci
p. M. Smilovský: jsou problémy s údržbou pozemků, nelze donutit majitele, aby své
pozemky udržovali a kosili
starosta: prosí o zaslání seznamu problémových pozemků, budeme řešit výzvou
M. Smilovský: je třeba naplánovat společnou schůzku komise sociální, kulturní a pro
národnostní menšiny ohledně akce pro seniory.
*

*

*

Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na XIV. zasedání zastupitelstva
obce a poté předsedající v 19,33 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Návrh programu rozvoje obce Třanovice
Zápis byl vyhotoven dne: 28. srpna 2012
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Ing. Milan Glajcar……….…...…….……...dne ...........................................
Josef Gomola..………………................. dne...........................................

Starosta:

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

Místostarosta:

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