Obec Třanovice

Zápis
z XI. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 28.12.2011 v 17 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni
0 občanů

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17, 01 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. prosince 2011 do 29.
prosince 2011. 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 XI. zasedání:
1. rozpočet obce na rok 2012
2. koupě pozemku
3. různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/XI/ZO/2011 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Miroslav Lejka a Martina Guznara,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Miroslava Lejku a Martina
Guznara, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se –
Usnesení č. 2/XI/ZO/2011 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal Ing. Petr Korč a to ze dne 30.11 2011
(XXII. zasedání rady obce), 5.12. 2011 (XXIII. zasedání rady obce), 12.12. 2011
(XXIV. zasedání rady obce), zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na
vědomí
V 17,10 se na zasedání zastupitelstva dostavil Ing. Břetislav Korč, celkový počet přítomných
zastupitelů je nyní 12.

Ad. 1 rozpočet obce na rok 2012
Byl projednán návrh rozpočtu obce Třanovice na rok 2012. Návrh rozpočtu byl
zaslán členům zastupitelstva obce společně s pozvánkou na dnešní zasedání, a to
prostřednictvím e-mailové pošty. Ředitel příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Třanovice, Mgr. David Molitor seznámil zastupitele obce s rozpočtem
ZŠ a MŠ Třanovice na rok 2012
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje rozpočet obce Třanovice na rok 2012,
v případě, že v roce 2011 nebude splacena celá výše úvěru od ČS na financování
vybavení sběrného dvora – úvěr ve výši 1 495 000,- Kč, Zastupitelstvo obce souhlasí
s úpravou návrhu rozpočtu na rok 2012 v kapitole financování položka 8124
splátka a položka 8113, 8115 jako zdroj ve skutečné výši dle stavu k 31. 12. 2011.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy
Třanovice, příspěvkové organizace na r. 2012.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti ..Zdrželi se …
Usnesení č. 3/XI/ZO/2011 bylo schváleno.

Ad. 2 koupě pozemku
a) Zastupitelstvo projednalo nákup pozemku p.č. 2618/2, druh ostatní plocha o výměře 137
m2 v k.ú. Třanovice.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje nákup pozemku p.č. 2618/2, druh
ostatní plocha o výměře 137 m2 v k.ú. Třanovice, dle geometrického plánu čís.
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1329-46/2011 vyhotoveného Ing. Alešem Novotným, Třanovice 111, IČ 706 09
764 a to za dohodnutou kupní cenu 4.800Kč, která zohledňuje skutečný stav
nemovitosti.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu
vlastnictví k nemovitostem mezi Obec Třanovice a xxxxxx xxxxxxxxx.
Předmětem smlouvy je nákup pozemku p.č. 2618/2 v k.ú. Třanovice.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti .. Zdrželi se ..
Usnesení č. 4/XI/ ZO/2011 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo projednalo prodej části pozemku (cca 280 m2 – přesně bude výměra
stanovena geometrickým plánem) p.č. 1818, druh ostatní plocha, jehož celková výměra činí
3634 m2 v k.ú. Třanovice. Záměr prodeje nemovitosti byl vyvěšen na úřední desce obce od 5.
prosince 2011 do 30. prosince 2011.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje prodej části pozemku (cca 280 m2 – přesně
bude výměra stanovena geometrickým plánem) p.č. 1818, druh ostatní plocha o
celkové výměře 3634 m2 v k.ú. Třanovice a to za vyhláškovou cenu.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti .. Zdrželi se ..
Usnesení č. 5/XI/ ZO/2011 bylo schváleno.

Ad. 3 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 na vědomí
b) Předsedající seznámil zastupitele se zápisem o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce Třanovice v roce 2011, které provedla kontrolní skupina ve složení
Ing. Eliška Švaňová a Bc. Jana Breuerová ve dnech 6.12. a 7.12.2011. Při provedení
dílčího přezkoumání hospodaření k 31. 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) P.Martin Guznar se dotázal, jak ostatní zastupitelé hodnotí akci „tašky na třídění
odpadu“, které zastupitelé roznášeli občanům Třanovic. Starosta: vesměs se
zastupitelé setkali s kladnými reakcemi a pozitivním přijetím, akce hodnotí kladně.
d) P,Martin Guzar navrhnul, aby byly zajištěny kontejnery na třídění odpadu a to na
plasty, papír a sklo i pro lokalitu „U Labudy“, je tam větší koncentrace obyvatel a toto
tam chybí. Starosta: kontejnery tam byly, ale poté co v místě zanikla večerka byly
přemístěny na „Vyrombanou“. Pokusíme se potřebné kontejnery zajistit.
*
*
*
Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na XI. zasedání zastupitelstva obce
a poté předsedající ve 17,35 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočet obce Třanovice na rok 2012
3) Rozpočet ZŠ a MŠ Třanovice na rok 2012
4) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích¨
Zápis byl vyhotoven dne: 29. prosince 2011
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová
Ověřovatelé:

Miroslav Lejka……..…...………..…....dne ...........................................
Martin Guznar....………............……… dne...........................................

Starosta:

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

Místostarosta:

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