Obec Třanovice

Zápis
z IX. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 5.09.2011 v 18 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 18, 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 24. srpna 2011 do 6. září 2011.
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 IX. zasedání:
1. smlouvy
2. zprávy z výborů
3. investice obce
4. různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/IX/ZO/2011 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Zbyhněva Janczyka a Mgr. Davida
Molitora, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Zbyhněva Janczyka a
Mgr. Davida Molitora, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/IX/ZO/2011 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal Ing. Petr Korč a to ze dne 25. 7. 2011
(XIII. zasedání rady obce), 8.8. 2011 (XIV. zasedání rady obce), 22.8. 2011 (XV.
zasedání rady obce), zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí
Ing. Korč podal zastupitelům informaci o jednáních ohledně dopravního značení
v obci, která proběhla s Magistrátem města Frýdku-Místku. Stanovisko MMFM
definuje souvisle zastavěné území obce a to zástavba kolem komunikace směrem na
Hnojník nesplňuje. Z tohoto důvodu nelze posunout dopravní značku „obec“ dále
směrem od centra. Ing. Glajcar: neměli bychom to jen tak shodit ze stolu, měli
bychom v té věci jednat dále
Starosta: cca 4roky zpátky vypracoval krajský úřad studii, kde byla vyjmenována
problematická místa apod. snad by toho šlo využít.
Ing. Glajcar měli by přihlédnout i k místním podmínkám, k tomu, že u nás je
rozptýlená slezská zástavba, alespoň do doby než se postaví chodník. Je to totiž o
bezpečnosti chodců
Ing. P. Korč: budeme jednat dál, uvidíme co se podaří, máme ještě jednat s dopravní
policií Třinec. Další možností jsou radary (přenosné měřiče rychlosti), ty na řidiče
působí pozitivně, většina jich zpomalí rychlost. Instalace není potřeba projednávat
s MMFM, pouze s majitelem sloupu, na který by byl přenosný ukazatel rychlosti
instalován. Umístění by bylo vhodné u silnice směrem od Hnojníka a před základní
školu (tam i s dopravním značením pozor děti). Směrem ke Kapplovu dvoru je
chodník, ze směru od FM je křižovatka, kde řidiči zpomalí automaticky.
Další z informací zastupitelům z činností rady byla nabídka společnosti EMPEMONT,
která by vypracovala projekt na hlásné a měřící profily.
Ing. Pašek upozornil na problém s dalšími náklady na takovéto systémy, informace má
z míst, kde taková zařízení jsou instalována
Starosta: návrh by byl vypracován ve variantách i s tím co by stál provoz, jednalo by
se pravděpodobně o projekt cca 5 obcí z mikroregionu
Proběhla diskuse na téma informace občanům –informace o ohrožení ale i různé
pozvánky a upozornění např. na přerušení dodávky vody či el.energie apod., návrh,
aby byla občanům nabídnuta možnost zasílání informací emailovou poštou - do
příštího čísla zpravodaje Stonávky zajistí Mgr. Z. Tomanová
Ing. Č. Roman se dotazoval, jak to vypadá s odplevelením evang. hřbitova a
s výsadbou okolo. Starosta: byla doplněna zemina, rostliny osadí fa Kokotek
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Ad. 1 Smlouvy
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
s omezujícími podmínkami č. UZSVM/OFM/6756/2011-OFMM, mezi Česká
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce) a Obec
Třanovice (nabyvatel).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitosti s omezujícími podmínkami č. UZSVM/OFM/6756/2011-OFMM, mezi
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce) a
Obec Třanovice (nabyvatel).
Předmětem smlouvy je převod nemovitosti parc. č. 20/2 o výměře 493m2, ostatní
plocha, neplodná půda, který byl oddělen z pozemku p.č. 20 o výměře 968 m2 v k.ú.
Třanovice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 3/IX/ZO/2011 bylo schváleno.

Ad. 2 Zprávy z výborů
Ing. Břetislav Korč, předseda finančního výboru, se z dnešního zasedání zastupitelstva
omluvil pro pracovní zaneprázdnění, zprávu z činnosti výboru přečetl předsedající,
zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí
Ing. Milan Glajcar, jako předseda kontrolního výboru podal zprávu z činnosti tohoto výboru,
zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí
Pan Ryszard Jochymek podal zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny - vznesl
rovněž dotaz, z jakých důvodů obec Třanovice neproplácí neinvestiční náklady na žáky
mateřské školy s polským vyučovacím jazykem v Hnojníku. Mgr. Molitor vysvětlil ostatním
kolegům, co to neinvestiční náklady na žáka jsou, že se liší od „školkovného“, náklady je
třeba řádně doložit.
Starosta: důvodem pro neproplácení jsou především problémy v komunikací, dále pak
faktury, které jsou nepodložené, účtování i za žáky, kteří nemají v obci trvalé bydliště apod.
Jsme ochotni zaplatit co je potřeba, musí to však být podloženo a fakturováno správně.
Ing. Zbyhněv Janczyk podal zprávu o činnosti komise pro rozvoj obce,
Mgr. David Molitor podal zprávu o činnosti komise pro kulturu školství a sport,
Martin Smilovský podal zprávu o činnosti komise sociální a pro rodinu,
Martin Guznar podal zprávu o činnosti komise životního prostředí – mimo jiné navrhnul, aby
byl občanům představen sběrný dvůr po rekonstrukci a za komisi ŽP navrhnul akci „sběrný
dvůr, který voní“ – šlo by v podstatě o den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou a
občerstvením, přesný termín konání akce bude občanům sdělen všemi možnými způsoby,
počínaje letákem ve schránce, na informačních tabulích, nástěnkách, facebookovém profilu,
webových stránkách obce apod.
Ing. Pašek navrhnul, aby byl několikrát ročně zajištěn odvoz většího odpadu lidem, kteří
nemají možnost dopravit jej do sběrného dvora vlastními silami, například přistavením
traktoru s vlečkou apod.
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Mgr. Zuzana Tomanová podala zprávu o činnosti komise redakční rada, zastupitelstvo obce
vzalo zprávy o činnosti komisí na vědomí

Ad. 3 investice obce
Ing. Janczyk a ing. Glajcar informovali o stavu rozpracování projektů, které letošní rok řeší
obec Třanovice.
Územní plán: fáze projednávání zadání
Vodovod: stavební povolení, dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele, zadává
Ministerstvo financí
Kanalizace – na trasy A a C je vydáno stavební povolení, větev D a G probíhá příprava
dokumentace a projednávaní, bude se žádat o vydání územního rozhodnutí
12 RD za Stonávkou- inženýrské sítě jsou dokončeny, schází ještě povrch komunikace,
obrubníky
akce: „Veřejná prostranství“ skládá se z několika částí- parkoviště před OÚ, úprava plochy
před katolickým kostelem, 4 autobusové zastávky (žádost o stavební povolení MMFM)
lávka pro pěší přes řeku Stonávku - u splavu (je vydáno pravomocné stavební povolení)
zeleň kolem Stonávky
chodník II/474 směrem k Labudovi- zpracována dokumentace k územnímu řízení,
projednávání posledních smluv s majiteli pozemků, tento týden ještě budou jednání
s posledními vlastníky, dopadnou-li dobře, bude následovat žádost odnětí ze ZPF a žádost o
vydání územního rozhodnutí.
sběrný dvůr – aktuálně probíhá dokončování prací v akci dovybavení sběrného dvora v
Třanovicích, jednalo se o nové oplocení, doplnění váhy pro nákladní vozidla, nové
kontejnery, schází dokončit jen drobnosti
proběhla rekonstrukce komunikace Třanovice „Zadky“(směrem na Domaslavice)
stabilizace svahu: bude zadána PD a monitoring, aby bylo možné požádat o dotaci na sanaci
svahu
parkoviště u obchodu- pozemky jsou téměř vyřešeny, kupní smlouva s majitelkami je
uzavřena, přijetí smlouvy o bezúplatném převodu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových jsme schválili dnes
brownfields-do měsíce se dozvíme zda je schválena dotace
starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rady obce, která se zabývala ideou zřídit v obci
zařízení pro seniory, jednak jako denní stacionář, jednak i s možností ubytování. Jako vhodné
se pro tyto účely jeví RD č.p. 188 s okolním pozemkem, který je v současné době k prodeji.
Starosta zastupitelům představil znalecký posudek č. 2248-93/2011 (o ceně nemovitosti
s hlavním objektem rodinným domem č.p. 188, s příslušenstvím a pozemky)
následovala diskuse na téma finanční náročnost projektu a nad konkrétním účelem zařízení,
starosta: zkusili bychom jednat o možnosti spoluúčasti kraje, program ministerstva práce a
soc. věcí o rodině by se snad také dal využít, v nejbližší době bude mít schůzku na KÚ
Ing. Janczyk upozornil, že cena za nákup nemovitosti je pouze vstupním 1. krokem, další
nemalé náklady budou následovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje koupi nemovitosti č.p. 188 s příslušenstvím
a pozemky, dle znaleckého posudku č. 2248-93/2011, za účelem zřízení zařízení pro
seniory.
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Výsledek hlasování: Pro 11 Proti ..Zdrželi se 2
Usnesení č. 4/IX/ZO/2011 bylo schváleno.

Ad. 4 různé, diskuse
Předsedající podal zastupitelům informaci o proběhlém setkání starostů moravskoslezských
obcí a měst před ostravským magistrátem, kde svou přítomnosti vyjádřili podporu novému
návrhu zákona o rozpočtovém určení daní. Jednotlivým zastupitelům budou články a
informace o rozpočtovém určení daní zaslány prostřednictvím emailu.
Mgr. Beata Nowoková zastupitelům navrhla umístit do vestibulu obecního úřadu nástěnku, na
které by byla jména a fotografie všech zastupitelů.Vyjádřila názor, že občané mnohdy ani
nevědí kdo je zastupuje. Zastupitelstvo s návrhem souhlasilo.
Ing. Pašek zastupitelům tlumočil informace ohledně situace kolem průmyslové zóny HnojníkTřanovice z Hnojníku. Hnojničtí zastupitelé trvají na svém předvolebním stanovisku a jsou
proti realizaci průmyslové zóny. Dále v Hnojníku vznikla petice proti prům.zóně, která byla
podepsána 250občany. V Hnojníku dále vznikla pracovní skupina ohledně prům.zóny, která je
vedena mistostarostou Škutou.
20, 15 jednání zastupitelstva opustila Mgr. Nowoková
p.M.Smilovský vyjádřil své zklamání z přístupu ostatních spolků k akci Sušovské dožínky.
Nikdo z ostatních spolků nepomohl s úklidem areálu, rozebíráním laviček, pódia a stanu apod.
starosta zmínil pomoc Třanovice služby, o.p.s. Starosta navrhnul, aby jej organizátoři
navštívili a projednali společně problémy a např. způsob úhrady za zapůjčení stanu apod. p.
Smilovský sdělil, že by byl rád, kdyby vše slyšeli i ostatní zastupitelé.
p. R. Jochymek řekl, že by příště bylo lepší organizovat dožínky dříve, aby bylo možno získat
nějaké finance z dotací na kulturní akce a mít tak bohatší program apod.
*

*

*

Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na IX. zasedání zastupitelstva obce
a poté předsedající ve 19,40 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: 6. září 2011
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová
Ověřovatelé:

Ing. Zbyhněv Janczyk ...…..…...……....dne ...........................................
Mgr. David Molitor…..……….............. dne...........................................

Starosta:

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

Místostarosta:

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