Obec Třanovice

Zápis
z V. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 7.3.2011 v 17 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

12
0

členů ZO Třanovice, 3 omluveni
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 28.února 2011 do 8. března
2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je 10. členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Milana Glajcara a Miroslava Lejku,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Milana Glajcara a
Miroslava Lejku, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/V/ZO/2011 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal Ing. Česlav Roman a to ze dne 21.2.2011
(VII. zasedání rady obce) zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí,

předsedající podal zastupitelům informaci o schůzce se starostou obce Hnojník, která
se odehrála 7.března 2011, v příštích dnech a týdnech se bude ve vzájemné
komunikaci intenzivně pokračovat
17,05 na zasedání zastupitelstva se dostavil Ryszard Jochymek

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 V. zasedání:
1. finanční zajištění záměrů obce na rok 2011
2. různé, diskuse, závěr
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/V/ZO/2011 bylo schváleno.
17,10 na zasedání zastupitelstva se dostavila Mgr. Zuzana Tomanová

Ad 1. finanční zajištění záměrů obce na rok 2011
Předsedající seznámil zastupitele obce s návrhem smluv na finanční zajištění záměrů
obce na rok 2011.
a) se Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1681969339_11 mezi Českou spořitelnou,
a.s. („banka“) a Obcí Třanovice („klient“), kdy se banka zavazuje klientovi poskytnout
peněžní prostředky až do výše jeden milion korun českých a to formou umožnění
debetního zůstatku běžného účtu. Výše základní úrokové sazby banky činí ke dni
uzavření této smlouvy 6,3% per annum.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru
č. 1681969339_11 mezi Českou spořitelnou, a.s. a Obcí Třanovice kdy se banka
zavazuje klientovi poskytnout peněžní prostředky až do výše jeden milion korun
českých a to formou umožnění debetního zůstatku běžného účtu .
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 3/V/ ZO/2011 bylo schváleno.
b) se Smlouvou o úvěru č. 0348038499 mezi Českou spořitelnou, a.s. („ banka“) a
Obcí Třanovice („klient“), kdy se banka zavazuje klientovi poskytnout peněžní
prostředky až do výše 1 495 000,-korun českých, klient se zavazuje použít úvěr
výhradně za účelem financování projektu Vybavení sběrného dvora v Třanovcích.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 0348038499
mezi Českou spořitelnou, a.s. a Obcí Třanovice, kdy se banka zavazuje klientovi
poskytnout peněžní prostředky až do výše 1 495 000,- Korun českých, klient se
zavazuje použít úvěr výhradně za účelem financování projektu.
Výsledek hlasování: Pro 12. Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 4/V/ ZO/2011 bylo schváleno.

Ad.2. Různé, Diskuse, závěr
a) Předsedající podal návrh na revokaci usnesení č. 9/II/ZO/2010 ze dne 1. prosince
2010, ve kterém zastupitelstvo obce Třanovice pověřuje radu obce k provádění
rozpočtových opatření do výše 500tis. korun českých.
Návrh usnesení:
I.

Zastupitelstvo obce Třanovice revokuje usnesení č. 9/II/ZO/2010 ze dne 1.
prosince 2010, ve kterém zastupitelstvo obce Třanovice pověřuje radu obce
k provádění rozpočtových opatření do výše 500tis. korun českých.

II.

Zastupitelstvo obce Třanovice pověřuje radu obce Třanovice k projednání a
schvalování rozpočtových opatření k rozpočtu obce. Následnému zasedání
zastupitelstva obce bude rozpočtové opatření předkládáno v rámci zprávy o
činnosti rady mezi zasedáním zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 5/V/ ZO/2011 bylo schváleno.
b) Předsedající seznámil zastupitele obce se Smlouvou o partnerství v projektu
podpořeném ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Smluvními
stranami jsou Třanovice služby, o.p.s. jako „nositel projektu“ a Obec Třanovice
jako „partner“. Partnerství se vztahuje k projektu “Zelené centrum v Třanovicích“,
který bude realizován v letech 2011-2012. Partner se zavazuje k tomu, že podle
potřeby pomůže s lektorskou a publikační činností, bude aktivním poradcem při
přípravě modelových projektů, bude aktivní při utváření a koordinaci místní sítě
EVVO (enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství v projektu
podpořeném ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Smluvními
stranami jsou Třanovice služby, o.p.s. jako „nositel projektu“ a Obec Třanovice jako
„partner“.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 6/V/ ZO/2011 bylo schváleno.
c) Zastupitelům bylo rozdáno 1. číslo zpravodaje MAS Pobeskydí
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d) Předsedající: začaly pracovat komise, některé už se sešly, bylo by dobré, kdyby
výsledky ze setkání předsedové heslovitě sepsali a zaslali emailem na oú, aby rada
(jedná se o komise rady) byla jednak informována a rovněž aby se k problematice
mohla případně vyjádřit, případně ji doplnit¨
e) Předsedající informoval zastupitele rovněž o změně, kterou schválila rada a to
ohledně gratulací jubilantům, nově se bude blahopřát k životnímu jubileu občanů
hromadně s pozváním občanů na obecní úřad, od dovršení věku 75let, pozvání i s
partnerem bude nabídnuto malé pohoštění, budou mít možnost si prohlédnout nové
prostory, být informováni o aktuálním dění apod.
M.Guznar: myslím si, že to koresponduje s názory starších, hodně starších lidí si
váží toho, že si na ně vedení obce vzpomene, rádi se setkají se starostou obce
M.Smilovský: jak se budou setkání organizovat?
starosta: organizace bude probíhat ve spolupráci obecního úřadu a soc. komise
f) starosta zastupitelům připomenul tradičně pořádané akce, které jsou zahrnuty v
„kalendáři akcí“ mikroregionu obcí povodí Stonávky a to konkrétně
dožínky(tradičně pořádány 1.sobotu září) letos to vychází na 3. září a setkání u
čtyřmenzníku. Se setkáním u čtyřmezníku je zásadní problém a to v tom, že
pozemek, který byl za tím účelem používán již není k dispozici, je rozorán, akce
by musela být zahájena u čtyřmezníku a pak by se pravděpodobně musela
přesunout na louky pod estakádou (za OÚ)
Mgr. Molitor: termín 28.října osobně nepovažuje za nejvhodnější, bývá už chladno
a deštivo, navrhuje uvažovat o 28.září, kdy je rovněž státní svátek…
Mgr. Nowoková: ale to by potom v září byly dvě velké akce po sobě a to dožínky a
čtyřmezník
g) ing. Karina Tomanová informovala zastupitele o záměru pořádat v obci Třanovice
ve spolupráci s Třanovickou knihovnou „Celonárodní čtení Bible 2011“, jednalo
by se o „zelený čtvrtek“ o velikonocích odpoledne, byli bychom rádi, kdyby
zastupitelstvo obce a radní akci podpořili a přišli také do knihovny přečíst pasáž
z bible.
Ing.Roman: v kolik hodin by se akce konala, v evangelickém kostele je totiž od
17.hodiny náboženství
R.Jochymek: v katolickém kostele rovněž
K.Tomanová: akce by byla od 13hodiny a s ohledem na náboženství by končila
před 17.hodinou, zastupitele budou ještě informování prostřednictvím emailové
pošty
h) starosta obce informoval zastupitele o tom, že došlo k určitému posunu s okružní
křižovatkou, byla zahrnuta do projektu, který bude podán do ROP, jestli to
dopadne dobře, tak do konce roku se může začít stavět
i) příprava na žádost brownfield (bývalý ovčín, bývalý kuřín, bažantnice a hájenka
bude se jednat o odstranění, vyčištění a přípravu na další výstavbu nebo jen
ponechání vyčištěného místa tak
j) Ing.Glajcar podal zastupitelům informaci o tom, že kanalizace trasa D a G jsou již
projekčně zpracovány, píšou se smlouvy a odesílají se občanům, bude se čekat až
se vrátí zpět, po kompletaci bude požádáno o vydání územního řízení
Trasa A a C je podána žádost na Magistrám města Frýdku-Místku, na vodoprávní
řízení, to je momentálně přerušeno, čeká se ještě na nějaká vyjádření, na smlouvy
s ŘSD, Správa silnic MSK, Povodí Odry a Lesy ČR)
Starosta: minulý týden jednal se zástupci spol. TRIFID, byl předložen
harmonogram akcí, projekt vodovodu by měl být předán na Ministerstvo průmyslu
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k)

l)

m)
n)

o)
p)

q)

r)

s)

t)

a obchodu, poté na Ministerstvo financí, akci celou hradí ministerstvo financí,
organizuje výběrová řízení a podobně, až je projekt dokončen, předá se obci
starosta k pozemkovým úpravám: probíhá zpracování projektu na rybníky, mohly
by být hotovy na konci března, bude zahájeno správní řízení , budou li peníze, tak
se začne akci realizovat
M.Guznar: letos opět proběhne akce Transaurus, některé složky (spolky) už mají
vybranou lokalitu, kterou by chtěli uklidit, není stanoven pevný termín, kdy by
akce měla probíhat, každý spolek dle vlastního uvážení, ale do velikonoc by již
mělo být všechno hotové
Starosta: jak se najde černá skládka, je třeba to nahlásit buď na obecní úřad, nebo
na Třanovice služby Ing. Krzywoniovi
Mgr. Molitor: u školy je poškozená komunikace, pravděpodobně od častého
přejíždění těžkých traktorů s cisternami, jak dlouho ještě bude potřeba čerpat u
hydrantu vodu?
Starosta: dvě další sondy se budou dělat v Hradišti, v Těšíně (Pod Zelenou) apod.
asi to bude trvat do konce roku 2011
M. Smilovský: už je stanoven termín na vítání občánků, je to 8.květen 2011 ve
14.00, je objednaný sál
Mgr. Tomanová: navrhuje doplnit knihu Třanovice v proměnách staletí o
vzpomínky pamětníků, v novém čísle informátoru Stonávka budou vyzváni
všichni, kteří mají nějakou zajímavou vzpomínku, aby se s ní podělili s ostatními
Mgr. Nowoková: navrhuje obnovit tradici výstav v obci (velikonoční, vánoční),
myslí si, že výstavy měly velikou oblibu a účast na nich byla také veliká
Mgr. Molitor: jde o to, najít lidi, kteří by to organizovali, v posledních letech byla
účast nižší, navrhoval by pořádat výstavu co dva až tři roky, aby se na ni lidé zase
těšili
starosta: dostali jsme nabídku od vedení Muzea Těšínska a paní Ireny Prengel –
Adamczyk na 27.května, kdy jsou otevřena všechna muzea, uspořádali by pro
zastupitele Třanovic noční prohlídku, s ukázkami prostor, kde se běžně občané
nedostanou
Mgr. Molitor: připomíná, že 28. března 2011 bude v obci opět pan Thomas
Graumann, se svou přednáškou jak se dostal jako dítě do Wintonova vlaku a jak
přežil
M.Smilovský se ptal, co bude s příjezdovou komunikací, která vede k jejich
domům starosta: Třanovice služby o.p.s. cestu přisypou štěrkem
*

*

*

Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na V. zasedání zastupitelstva obce
a poté předsedající v 17,58 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: 8. března 2011
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová
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Ověřovatelé:

Ing. Milan Glajcar……...……………...dne ...........................................
Miroslav Lejka

…… .. ............... dne...........................................

Starosta:

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

Místostarosta:

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