Obec Třanovice

Zápis
z VIII. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 25.7.2011 v 19 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

15
1

členů ZO Třanovice, 0 omluveni
občané

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19, 00 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. července 2011 do 26.
července 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je 15 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 VIII. zasedání:
1. smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 4054 v k.ú. Třanovice mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (předávající) a Obcí Třanovice (přejímající)
2. různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/VIII/ZO/2011 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Zuzanu Tomanovou a Mgr. Davida
Molitora, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Zuzanu Tomanovou a
Mgr. Davida Molitora., zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/VIII/ZO/2011 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal Ing. Petr Korč a to ze dne 18. 7. 2011 (XII.
zasedání rady obce) zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí

Ad. 1 smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 4054 v k.ú.
Třanovice mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (předávající) a Obcí
Třanovice (přejímající)
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o bezúplatném převodu č. EK
278/508/2011/Kra mezi ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR (předávající) a Obec
Třanovice (přejímající). Předmětem smlouvy je převod nemovitosti parc. č. 4054
v k.ú. Třanovice, druh ostatní plocha, ostatní komunikace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu č.
EK 278/508/2011/Kra mezi ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR (předávající) a
Obec Třanovice (přejímající). Předmětem smlouvy je převod nemovitosti parc. č.
4054 v k.ú. Třanovice, druh ostatní plocha, ostatní komunikace.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 3/VIII/ZO/2011 bylo schváleno.

Ad. 2 různé, diskuse
a) Zastupitelstvo projednalo návrh Darovací smlouvy mezi Diecézní charitou
ostravsko-opavskou, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava (dárce) a Obec Třanovice
(obdarovaný). Předmětem smlouvy je finanční dar v celkové výši 95.000.-Kč na
humanitární účely a to výlučně na pomoc při odstraňování následků povodní – úpravy
terénu po sesuvu půdy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Diecézní
charitou ostravsko-opavskou, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava (dárce) a Obec
Třanovice (obdarovaný). Předmětem smlouvy je finanční dar v celkové výši 95.000.-
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Kč na humanitární účely a to výlučně na pomoc při odstraňování následků povodní
– úpravy terénu po sesuvu půdy.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 4/VIII/ZO/2011 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo projednalo návrh Dodatku ke kupní smlouvě uzavřené dne
22.05.2009 mezi Vitakraft CHOVEX s.r.o., se sídlem 739 53 Třanovice 287 (kupující)
a Obec Třanovice (prodávající). Předmětem dodatku jsou změny v číslování pozemků,
které vznikly v souvislostí s pozemkovými úpravami, které proběhly v obci Třanovice.
Celková výměra prodávané plochy a faktické umístění v terénu se nemění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Dodatku ke kupní smlouvě
uzavřené dne 22.05.2009 mezi Vitakraft CHOVEX s.r.o., se sídlem 739 53 Třanovice
287 (kupující) a Obec Třanovice (prodávající).
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 5/VIII/ZO/2011 bylo schváleno.
c) Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Třanovice 1/2011 o
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. U nezastavěných stavebních pozemků se
stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto: 1,4 a u staveb užívaných
pro podnikatelskou činnost, u samostatných nebytových prostorů užívaných pro
podnikatelskou činnost je koeficient stanoven 1,5.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 6/VIII/ZO/2011 bylo schváleno.
d) Zastupitelstvo projednalo návrh na pověření starosty obce k uzavření a k podpisu
souboru Smluv o budoucí smlouvě kupní mezi Obcí Třanovice (budoucí kupující) a
příslušnými vlastníky pozemků pro akci „Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smluv o
budoucí smlouvě kupní mezi Obcí Třanovice (budoucí kupující) a příslušnými
vlastníky pozemků pro akci „Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích“. Kupní
cena bude stanovena v souladu s vyhláškou.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 7/VIII/ZO/2011 bylo schváleno.
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e) Mgr. Tomanová: jaký je stav jednání ohledně průjezdu kamionů obcí, kamiony obcí
projíždí neustále, pár dní zpátky obcí projížděla celá kolona kamiónů polské SPZ
starosta: situace bude prověřena
f) Mgr. Nowoková: poukazuje na nutnost opravy dětského hřiště za budovou ZŠ, kdo
je zodpovědný za opravu?
Mgr. Molitor: průlezky byly pořízeny jako tlakově impregnované, dřevo popraskalo,
do prasklin proniká voda, bohužel se jejich stav horší, reklamaci již nelze uplatnit, je
nutné řešit co s tím dělat, nutné opravy provede o.p.s.
g) p.Fójcik: kdo je vlastníkem lesa v lokalitě „Třanovice za lesem“, povalují se tam po
zemi stromy
starosta: obec Třanovice je spoluvlastníkem lesa, začátkem letošního roku bylo
v těchto místech prováděno štěpkování
*
*
*
Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na VIII. zasedání zastupitelstva
obce a poté předsedající ve 19,37 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:26. července 2011
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Mgr. Zuzana Tomanová…..…...……....dne ...........................................
Mgr. David Molitor…..……….............. dne...........................................

Starosta:

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

Místostarosta:

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

3

