Obec Třanovice

ANONYMIZOVNÝ ZÁPIS
z VII. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 27.6.2011 v 18 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

13
4

členů ZO Třanovice, 2 omluveni
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 6. června 2011 do 28. června
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 VII. zasedání:
1. závěrečný účet obce za rok 2010
2. smlouvy
3. investiční záměry obce
4. různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/VII/ZO/2011 bylo schváleno.

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

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal Ing. Petr Korč a to ze dne 23.5.2011 (X.
zasedání rady obce) a 20. 6. 2011 (XI. zasedání rady obce) zastupitelstvo obce bere
zprávu o činnosti rady na vědomí
Ing. Korč dále zastupitele informoval o schůzce, která proběhla dne 27. 6.2011 mezi
zástupci obce Hnojník a obce Třanovice. Schůzka byla vyvolána na základě usnesení
ze 6. zasedání zastupitelstva č. 6/VI/ ZO/2011, kdy byl starosta obce pověřen jednáním
s obcí Hnojník ohledně průmyslové zóny Hnojník – Třanovice. Výsledkem schůzky bylo, že
se obě obce dohodly, že všechna jednání s panem Králem ohledně prům.zóny budou probíhat
společně. Důvodem pro společné schůzky je především skutečnost, aby obě strany dostávaly
stejné informace. Pan Král se zastavil v obci před cca třemi týdny. Dle jeho sdělení chce
v přípravách prům.zóny pokračovat a pozemků, které zakoupil se nechce vzdát. Pan XXX má
zájem své pozemky prodat, další pozemek p. XXX již prodán byl. Obec navštívil i předseda

představenstva LAND LOPEZ DEVELOPMENT a.s., pan Gabriel Figeľ, která rovněž
vlastní v prům.zóně pozemky, ale dosud nemají konkrétní záměr, původně plánovali
solární elektrárnu, od záměru však upustili, můžeme konkrétní využití navrhnout.

Ad. 1 Závěrečný účet obce za rok 2010
a) Předsedající předal slovo účetní obce paní Jarmile Kašperové, která zastupitele
seznámila se závěrečným účtem obce Třanovice za rok 2010. Rovněž byla podána
zpráva o provedeném auditu na hospodaření obce za rok 2010. Při provedení
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Územní celek není
povinen přijmout opatření k nápravě. Členům zastupitelstva byl závěrečný účet zaslán
emailovou poštou a to dne 6. června 2011, na úřední desce obecního úřadu Třanovice
byl závěrečný účet vyvěšen dne 6. června 2011 a sejmut 28.června 2011.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2010 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 3a/VII/ZO/2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Třanovice za rok 2010, dle
přiloženého materiálu (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 3b/VII/ZO/2011 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o schválení výsledku hospodaření
Základní školy a mateřské školy Třanovice, příspěvkové organizace. Výsledek
hospodaření za rok 2010: zisk ve výši 87.216Kč,- Do fondu odměn bude převedeno
69.000Kč, do rezervního fondu 18.216Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypořádání výsledků hospodaření u Základní školy a
mateřské školy Třanovice, příspěvkové organizace. Výsledek hospodaření za rok
2010: zisk ve výši 87.216Kč,- Do fondu odměn bude převedeno 69.000Kč, do
rezervního fondu 18.216Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 4/VII/ZO/2011 bylo schváleno.
c) Předsedající seznámil zastupitele obce se závěrečným účtem Sdružení obcí povodí
Stonávky za rok 2010.
V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, zastupitelstvo obce Třanovice závěrečný účet
Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2010 bere na vědomí.

Ad. 3 Smlouvy
a) Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo návrh Darovací smlouvy č. SP/08/2011/St
mezi TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (dárce) a Obec Třanovice (obdarovaný).
Předmětem smlouvy je převedení nepeněžitého daru ve formě umělých kameniv
různých frakcí ve výši 300t v celkové hodnotě 86.400Kč. Dar bude použit na opravu
místních komunikací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Darovací smlouvy č.
SP/08/2011/St mezi TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (dárce) a Obec Třanovice
(obdarovaný). Předmětem smlouvy je převedení nepeněžitého daru ve formě
umělých kameniv různých frakcí ve výši 300t v celkové hodnotě 86.400Kč. Dar bude
použit na opravu místních komunikací.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 5/VII/ ZO/2011 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
mezi Obcí Třanovice (kupující), XXX a XXX, trvale bytem Třanovice XXX
(prodávající). Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít mezi sebou
kupní smlouvu na část pozemku p.č. 35 v k.ú. Třanovice a to v předpokládaném
záboru 45m2. Smlouva se uzavírá v souvislostí s připravovanou stavbou „Veřejná
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prostranství v obci Třanovice – 3. stavba – Úprava MK a zpevněné plochy u
katolického kostela“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
mezi Obcí Třanovice (kupující), XXX a XXX , trvale bytem Třanovice XXX
(prodávající). Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít mezi sebou
kupní smlouvu na část pozemku p.č. 35 v k.ú. Třanovice a to v předpokládaném
záboru 45m2.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 6a/VII/ ZO/2011 bylo schváleno.
c) Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
mezi Obcí Třanovice (kupující), a XXX a XXX, trvale bytem Třanovice XXX
(prodávající). Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít mezi sebou
kupní smlouvu na část pozemku p.č. 2569 v k.ú. Třanovice a to v předpokládaném
záboru 3m2. Smlouva se uzavírá v souvislostí s připravovanou stavbou „Veřejná
prostranství v obci Třanovice – 1. stavba – Autobusové zastávky“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
mezi Obcí Třanovice (kupující), XXX a XXX, trvale bytem Třanovice XXX
(prodávající). Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít mezi sebou
kupní smlouvu na část pozemku p.č. 2569 v k.ú. Třanovice a to v předpokládaném
záboru 3m2.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi seUsnesení č. 6b/VII /ZO/2011 bylo schváleno.
d) Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
mezi Obcí Třanovice (kupující), a XXX, trvale bytem Dolní Tošanovice XXX
(prodávající). Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít mezi sebou
kupní smlouvu na část pozemku p.č. 2556 v k.ú. Třanovice a to v předpokládaném
záboru 170m2. Smlouva se uzavírá v souvislostí s připravovanou stavbou „Veřejná
prostranství v obci Třanovice – 1. stavba – Autobusové zastávky“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
mezi Obcí Třanovice (kupující) a XXX, trvale bytem Dolní Tošanovice XXX
(prodávající). Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít mezi sebou
kupní smlouvu na část pozemku p.č. 2556 v k.ú. Třanovice a to v předpokládaném
záboru 170m2.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 6c/VII /ZO/2011 bylo schváleno.
e) Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
mezi Obcí Třanovice (kupující), a XXX, trvale bytem Třanovice XXX (prodávající).
Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít mezi sebou kupní smlouvu na
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část pozemku p.č. 3692 v k.ú. Třanovice a to v předpokládaném záboru 45m2. A části
pozemku p.č. 3706 v k.ú. Třanovice v předpokládaném záboru 25 m2. Smlouva se
uzavírá v souvislostí s připravovanou stavbou „Veřejná prostranství v obci Třanovice
– 1. stavba – Autobusové zastávky“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
mezi Obcí Třanovice (kupující), a XXX, trvale bytem Třanovice XXX (prodávající).
Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít mezi sebou kupní smlouvu
na část pozemku p.č. 3692 v k.ú. Třanovice a to v předpokládaném záboru 45m2. A
části pozemku p.č. 3706 v k.ú. Třanovice v předpokládaném záboru 25 m2.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 6d/VII /ZO/2011 bylo schváleno.
f) Zastupitelstvo obce Třanovice projednalo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
mezi Obcí Třanovice (kupující), a XXX, trvale bytem XXX Ostrava- Poruba
(prodávající). Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít mezi sebou
kupní smlouvu na část pozemku p.č. 2570 v k.ú. Třanovice a to v předpokládaném
záboru 75m2. Smlouva se uzavírá v souvislostí s připravovanou stavbou „Veřejná
prostranství v obci Třanovice – 1. stavba – Autobusové zastávky“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
mezi Obcí Třanovice (kupující), a XXX Ostrava- Poruba (prodávající). Předmětem
smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít mezi sebou kupní smlouvu na část
pozemku p.č. 2570 v k.ú. Třanovice a to v předpokládaném záboru 75m2.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 6e/VII /ZO/2011 bylo schváleno.
g) Zastupitelstvo obce projednalo žádost XXX o odprodej pozemku p.č. 3938 v k.ú.
Třanovice. Pozemek je o výměře 961m2, druh ostatní plocha, využití neplodná půda.
Zastupitelé projednali prodejní cenu za výše uvedený pozemek. Cena bude stanovena
v souladu s vyhláškou Ministerstva financí. Záměr obce prodat pozemek p.č. 3938 byl
v souladu se zákonem o obcích rádně vyvěšen na úřední desce a to od 24. května 2011
do 27. června 2011.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje prodej pozemku p.č. 3938 v k.ú. Třanovice.
Pozemek je o výměře 961m2, druh ostatní plocha, využití neplodná půda manželům
XXX. Cena za 1m2 pozemku bude stanovena v souladu s vyhláškou Ministerstva
financí České republiky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č.
151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 7a/VII /ZO/2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Obec
Třanovice (prodávající) a XXX (kupující). Předmětem smlouvy je prodej pozemku
p.č. 3938 v k.ú. Třanovice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 7b/VII /ZO/2011 bylo schváleno.
e) Předsedající informoval zastupitele o problému se získáním hypotéčního úvěru,
který nastal u stavebníků 12 rodinných domů v lokalitě „Za Stonávkou“ problémem
pro banky je „zřízení předkupní práva věcného“, které mají všichni vlastníci pozemků
v lokalitě. Dle stávajících kupních smluv se předkupní právo zřizuje na dobu určitou a
zanikne dnem započetí oprávněného užívání stavby rodinného domu, v souladu
s ustanovením § 120 (oznámení stavebnímu úřadu) nebo § 122 (kolaudační souhlas)
stavebního zákona. Předsedající navrhuje změnit ustanovení hlavy III, bod 3 na
„zánik věcného práva předkupního nastane vydáním pravomocného stavebního
povolení ke stavbě rodinného domu nebo vydáním územního souhlasu dle §96 a §106
stavebního zákona a souhlasu s provedením stavby dle § 106 stavebního zákona.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zánikem věcného práva předkupního u pozemků p.č.
2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2811, 2813 v k.ú.
Třanovice, lokalita „Za Stonávkou“ po vydání pravomocného stavebního povolení
ke stavbě rodinného domu nebo vydáním územního souhlasu dle §96 a §106
stavebního zákona a souhlasu s provedením stavby dle § 106 stavebního zákona.
Souhlas bude vydán na základě písemné žádosti majitelů pozemku, s doložením
podmínky poskytovatele hypotéky.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 8/VII /ZO/2011 bylo schváleno.

Ad. 4 různé, diskuse
a) Předsedající seznámil zastupitele s problematikou parkování u samoobsluhy dnes
řetězec Hruška. Již v listopadu 2005 byla projednávána Kupní smlouva mezi Obcí
Třanovice (kupující) a p. XXX a p. XXX (prodávající) na koupi pozemku p.č.18 v k.ú.
Třanovice (před samoobsluhou). K podepsání kupní smlouvy nakonec nedošlo. Od té
doby probíhá vyřizování bezúplatného převodu části pozemku p.č. 20 v k.ú. Třanovice
(zpevněná plocha kolem obchodu), která je ve vlastnictví České republiky a
příslušným hospodařit s ní je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dle
posledních informací by se v současné době měl připravovat návrh smlouvy na
bezúplatný převod části pozemku p.č. 20.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
části pozemku p.č. 20 v k.ú. Třanovice mezi Obcí Třanovice a Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 9/VII /ZO/2011 bylo schváleno.
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Předsedající dále upozornil, že může dojít k problému ve vztahu Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových a p. XXX (majitel budovy samoobsluhy). Předsedající
navrhuje koupit i část pozemku p.č. 14/1 v k.ú. Třanovice o výměře 182 m2, kterou
původně chtěl od p XXX a p. XXX chtěl koupit p. XXX, obec v tomto místě hodlá
opravit vodovodní řád, proto by bylo vhodné tento pozemek vlastnit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Obec
Třanovice (kupující), XXX a p. XXX (prodávající). Předmětem smlouvy je prodej
pozemku p.č. 18 – části „b“ o výměře 721 m2 a části pozemku p.č. 14/1 o výměře 182
m2v k.ú. Třanovice, dle geometrického plánu. Kupní cena byla stanovena na 90Kč
za m2.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 10/VII /ZO/2011 bylo schváleno.
b) Předsedající zastupitele informoval o tom, že vyšla novelizace zákona o obecně
prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., v rámci novelizace došlo ke změnám,
které by měly být splněny, proto vyvstala potřeba dodatku k zakládací listině.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Dodatek k zakládací listině o založení
obecně prospěšné společnosti Třanovice služby, o.p.s. ze dne 24. 5.1999 . Z bodu 7
bude vypuštěna věta „S členstvím ve správní radě je spojen nárok na odměnu.
Členům správní rady náleží odměna za účast na zasedání správní rady ve výši max.
1tisíc Kč.“, z bodu 8 bude vypuštěna věta „S členstvím v dozorčí radě je spojen nárok
na odměnu. Členům dozorčí rady náleží odměna za účast na zasedání dozorčí rady
ve výši max. 1tis. Kč“
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti ..Zdrželi se 1
Usnesení č. 11/VII /ZO/2011 bylo schváleno.
Současnými členy správní rady obecně prospěšné společnosti Třanovice služby, o.p.s.
jsou Ing. Milan Glajcar, Mgr. David Molitor, Ing. Zbyhněv Janczyk, Ing. Petr Korč,
Bc. Jan Tomiczek, Mgr. Michal Krawiec, předsedající oznámil, že dle původní právní
úpravy bylo členství ve správní radě tříleté. Tato lhůta ve správní radě končí Mgr.
Krawiecovi a Mgr. Molitorovi. Dle novely zákona již není členství ve správní radě
časově nijak omezeno. Jako nová členka správní rady byla navržena Mgr. Beata
Nowoková, Mgr. David Molitor přijal návrh na pokračování členství ve správní radě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje správní radu obecně prospěšné společnosti
Třanovice služby, o.p.s ve složení Ing. Milan Glajcar, Mgr. David Molitor, Ing.
Zbyhněv Janczyk, Ing. Petr Korč, Mgr. Beata Nowoková, Bc. Jan Tomiczek.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti ..Zdrželi se 2
Usnesení č. 12/VII /ZO/2011 bylo schváleno.
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Současnými členy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Třanovice služby, o.p.s.
jsou Martin Guznar, Miroslav Lejka a Jan Ovčaří. Jako nový člen dozorčí rady byl
navržen pan Jan Fójcik.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje dozorčí radu obecně prospěšné společnosti
Třanovice služby, o.p.s ve složení Martin Guznar, Miroslav Lejka a Jan Fójcik.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti ..Zdrželi se 2
Usnesení č. 13/VII /ZO/2011 bylo schváleno.
c) Organizaci letošních oslav Sušovských dožínek byl pověřen zastupitel Ryszard
Jochymek. P. Jochymek sdělil, že letošní Sušovské dožínky se budou konat jako
tradičně na pozemcích manželů Klimšových na Sušově. Organizace bude probíhat
v úzké spoluprácí s Místní skupinou PZKO Třanovice, ke spolupráci budou přizvány i
všechny ostatní spolky a složky. P. Jochymek požádal obec o pomoc se zajištěním
stanu a pódia pro akci.
d) Předsedající navrhl diskutovat nad dalším postupem při jednáních na téma průmyslová
zóna Třanovice x Hnojník.
Ing. Pašek: se dotázal v čem byly informace podané zástupcům obce Třanovic a obce
Hnojník rozdílné.
Ing. Korč: starosta Hnojníku informoval, že p. Král říkal v Hnojníku jiné věci než u
nás. To co řekl jim neřekl u nás, z tohoto důvodu by bylo lepší společné jednání
p.Fójcik: kdo by měl být přítomen na těchto společných jednáních?
Starosta: pravděpodobně z počátku starosta, místostarosta z každé obce. Byla by
jednání ve větším počtu lidí, bylo by náročné se na něčem dohodnout.
Ing. Blažek: Hyundai chce navýšit výrobu o 40% hrozí zvýšená doprava a zájem o PZ
Třanovice x Hnojník. Nešlo by použít pozemky LAND LOPEZ DEVELOPMENT
a.s., například jako pozemky pro bydlení?
Starosta: tolik rodinných domů na takové ploše by bylo rovněž velkou zátěží. Nabízejí
se tři možná řešení – 1) negativní stanovisko (kdo z koho), 2) dohodneme se na
přijatelném řešení, 3) přesvědčíme p. Krále ať prodá pozemky LAND LOPEZ
DEVELOPMENT a.s.
Budou-li chtít začít s realizací prům.zóny, budou muset ve věci zahájit nová správní
řízení, původní územní řízení nebylo vydáno. Budeme se muset znova vyjádřit, bude
třeba shodnout se na stanovisku, jaké ve věci jako obec zaujmeme.
Ing. Janczyk: když jsme se původně vyjádřili k tomu, aby doprava nebyla vedena po
silnici I/68, ale aby byla vedena jinde, měli bychom tento názor zastávat i nadále.
Ing. Pašek: prům.zóna byla navrhována v souvislosti s infrastrukturou, tzn. s okružní
křižovatkou – sjezdem do zóny.
Starosta navrhuje, abychom udělali závěr takový, že trváme na původním stanovisku
ohledně řešení dopravy u plánované prům.zóny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice trvá na původním stanovisku k řešení dopravy u
plánované průmyslové zóny Třanovice x Hnojník ze dne 25. září 2006, vydaným pod
č.j. OÚ/ 611/328/06.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 14/VII /ZO/2011 bylo schváleno.
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Ing. Pašek: smlouva o smlouvě budoucí kupní na příjezdovou cestu do PZ je vztažena
na konkrétní územní řízení, konkrétně říká, že nabude-li územní řízení právní moci,
bude zaplacena kupní cena. Tato situace však nenastala, obec tedy není kupní
smlouvou vázána.
Starosta: nehledě na kupní smlouvu, už není nutná, jelikož po pozemkových úpravách
došlo k souladu katastrální mapy se skutečností, tzn. cesta je nyní tam, kde v reálu je,
investor tedy nepotřebuje nákup pozemků pro příjezdovou cestu do PZ.
Ing. Pašek: Obci Hnojník bylo ze strany p. Krále nabídnuto napojit se na plánovanou
ČOV při PZ, kapacita ČOV u PZ je jen o málo větší než bude budoucí zatížení
samotnou prům. zónou. Pro obec Hnojník je to naprosto nedostatečná kapacita.
Shrnutí tématu :je potřeba minimalizovat dopady, hlídat a kriticky se vyjadřovat a
účastnit se všech jednání ohledně prům. zóny TřanovicexHnojník.
e) Ing. Glajcar: navrhuje, aby došlo k omezení rychlosti v obci, doporučuje zahájit
jednání s policií ČR a posunout tabuli „Obec“ už k Labudovi, na Cymbálek, na Dolinu
a k Paverovi. Mimo jiné poukazuje i na tragickou dopravní nehodu, která se v katastru
obce Třanovice udála.
Starosta: v rámci projektu Mikroregionu - Sdružení obcí povodí Stonávky bude v obci
instalován měřič rychlosti (světelný ukazatel rychlosti)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice ukládá radě obce, aby provedla aktualizaci stavu a
potřeb v dopravním značení u silnice II/648 a II/474 a zahájila potřebná jednání
s příslušnými orgány ohledně omezení rychlosti v obci.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 15/VII /ZO/2011 bylo schváleno.
*

*

*

Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na VII. zasedání zastupitelstva
obce a poté předsedající ve 20.14 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích¨
3) Závěrečný účet obce
Zápis byl vyhotoven dne:29. června 2011
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová
Ověřovatelé:

Mgr. Beata Nowoková,,…...…….……...dne ...........................................
Jan Fójcik………...……….. .. ............... dne...........................................

Starosta:

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

Místostarosta:

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