Obec Třanovice

Zápis
ze IV. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 31.1.2011 v 17 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

11
4

členů ZO Třanovice, 4 omluveni
občanů

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále téţ jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17, 01 hodin starostou obce Bc. Janem Tomiczkem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, ţe 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 20.ledna 2011 do 1. února 2011.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, ţe
přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva),
takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Česlava Romana a Mgr. Beatu
Nowokovou, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny
ţádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Česlava Romana a
Mgr. Beatu Nowokovou, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/IV/ZO/2011 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal Ing. Petr Korč a to ze dne 24.1.2011
zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí,
Ing. B. Korč: dotaz na dohodu o ukončení nájmu na objekt bowling clubu, o co jde
konkrétně?
Ing. P. Korč: charita Český Těšín chce ukončit nájem na tuto budovu, do vybavení
budovy investovala určité finanční prostředky, které chce po ukončení nájmu vrátit
zpět, musíme najít způsob finančního řešení situace
M.Guznar: dotaz na pozemky, které nabízela obci paní Mrassi
starosta: jde o pozemky kolem koliby, pozemky z části pod estakádou(za
Humpolcovými), vše je ve fázi zjišťování a návrhů, ale je tam 6vlastníků a na 1/6
pozemků je uvalena exekuce
Mgr. Tomanová:jaký smysl by pro obec mělo vlastnit tyto pozemky?
Starosta: u pozemků u/pod kolibou je to jasné, u dalších pozemků jde o to, ţe okolní
pozemky jiţ obec vlastní, plánujeme je zalesnit, jde tedy o celistvost, aby uprostřed
obecního majetku nebyla místa, o která se vlastník nestará apod.

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 navrţeno ţádné další doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program IV. zasedání:
1. rozpočet obce na r. 2011
2. investice
3. různé, diskuse, závěr
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/IV/ZO/2011 bylo schváleno.

Ad 1. rozpočet obce na r. 2011
Byl projednán návrh rozpočtu obce Třanovice na rok 2011 Návrh rozpočtu byl
rovněţ zaslán členům zastupitelstva obce 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 2011,
předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým výhledem do r. 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje rozpočet obce Třanovice na rok 2011.
rozpočet Základní školy a mateřské školy Třanovice, příspěvkové organizace na r.
2011 a rozpočtový výhled obce Třanovice do roku 2019.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 3/IV/ ZO/2011 bylo schváleno.
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Ad. 2. Investice
Předsedající zastupitele seznámil s investicemi, na které by v letošním roce obec
Třanovice chtěla získat dotace:
MK Zadky, MK k p. Ţivné z Ministerstva pro místní rozvoj (jako ocenění v soutěţi
Vesnice roku 2010 máme velkou šanci získat 600tis.)
Část veřejného osvětlení – ţádost podána na Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Brownfields- dotaci na projektovou dokumentaci pro odstranění, vyčištění (u nás
případ bývalé drůbeţárny, vepřína, „hájenky“) na Krajský úřad, později do ROP
Úprava veřejné zeleně- státní fond ţivotního prostředí, RWE Gas storage s.r.o.,
Net4gas s.r.o. (jako kompenzace ekologické újmy za vykácené dřeviny v k.ú.
Třanovice)
Kanalizace trasa „A“,“C“ běţí vodoprávní řízení, na trasu „D“ a „G“ se připravuje
projektová dokumentace
Dále probíhá příprava infrastruktury pro 12 RD „za Stonávkou“
M. Guznar: dotaz k brownfields- na pozemku u kravínu je stará studna, je bezpečná?
Není třeba ji zasypat?
Starosta: ano, studna je bezpečná, na její otevření je potřeba techniku, zasypání
nedoporučuje
Ing. Janczyk: na Cymbálku u hospody je rovněţ studna, veřejně přístupná,
katastrofálně zabezpečena, hrozí tam reálné nebezpečí pádu např. dětí
Starosta: budou upozorněni majitelé studny, aby řešili bezpečnost

Ad.3. Různé, Diskuse, závěr
a) Předsedající zastupitele obce seznámil se Smlouvou o spolupráci a o umístění reklamy
mezi Obcí Třanovice, Svazkem obcí Mikroregion Podblanicko a EXPERT SERVIS
spol. s r.o. – předmětem smlouvy je závazek obce Třanovice umístění textu „publikace
vydána s podporou EXPERT SERVIS spol. s r.o.“ na stranu 2. publikace Tvář
venkova, kterou společně vydala Obec Třanovice a Sdruţení obcí Mikroregion
Podblanicko a dále s tímto novým textem zajistit tisk a vazbu 2. vydání knihy
v celkovém nákladu 700 výtisků, z čehoţ 100ks výtisků odevzdá nejpozději do
15.května 2011 jednateli spol. EXPERT SERVIS spol. s r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje přijetí smlouvy o spolupráci a o umístění
reklamy mezi Obcí Třanovice, Svazkem obcí Mikroregion Podblanicko a EXPERT
SERVIS spol. s r.o.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 4/IV/ZO/2011 bylo schváleno.
b) Předsedající seznámil zastupitele s oznámením Obce Těrlicko, ve kterém sděluje
navýšení ceny za odvoz odpadu, zastupitelstvo bere oznámení na vědomí
Dotaz: proč je odpad od tří RD z Třanovic odváţen Těrlickem?
Starosta: z ekonomických důvodů, v lokalitě je asi 8RD, z toho 3RD na k.ú. Třanovice,
5RD na k.ú. Hradiště. Příjezd k RD je ze strany Hradiště, bylo by neekonomické aby tam
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ke 3RD 2km zajíţdělo auto nasmlouvané námi a potom další týden k dalším 5RD auto
nasmlouvané Těrlickem. Situace se takto řeší jiţ od r. 2002.
c) Předsedající podal návrh na revokaci usnesení č. 28/II/3 ze dne 22.září 2010, ve
kterém zastupitelstvo obce Třanovice schválilo změnu příjemce dotace z původního
Obec Třanovice na Škola obnovy venkova o.p.s., jejímţ poskytovatelem je Státní fond
ţivotního prostředí ČR – rozhodnutí č. 00191062 – akce Zelené centrum
v Třanovicích, ve výši 1 762 425Kč, tj. 70% z rozpočtových nákladů akce
Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Třanovice revokuje usnesení č. 28/II/3 ze dne 22.září 2010,
ve kterém schválilo změnu příjemce dotace z původního Obec Třanovice na Škola
obnovy venkova o.p.s. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí ČR –
rozhodnutí č. 00191062 – akce Zelené centrum v Třanovicích.
II. Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje jako příjemce dotace Třanovice služby,
o.p.s. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí ČR – rozhodnutí č.
00191062 – akce Zelené centrum v Třanovicích, ve výši 1 762 425Kč, tj. 70%
z rozpočtových nákladů akce
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 5/IV/ ZO/2011 bylo schváleno.
d) Ing. Pašek: k tématu průmyslová zóna Hnojník – Třanovice, kraj na konci roku
schválil politiku rozvoje, padla překáţka proč nezrušit v našem ÚP zmiňovanou
prům.zónu, zastupitelé obce Hnojník ve svém programovém prohlášení uvedli, ţe
chtějí zrušit průmyslovou zónu v ÚP a změnit ji na zónu bydlení rodinné, Ing. Pašek
proto apeluje na zastupitelstvo obce Třanovice a starostu, aby zahájili jednání s panem
Králem
e) Ing. Pašek: generální plán rozvoje komunikací s výhledem do roku 2025 není počítáno
s úsekem Stříteţ – Něbory, vyzývá starosty regionu, aby apelovali na to, ať je úsek
zahrnut do plánu
f) Ing. Pašek: Varování před spekulanty, případ ze Stříteţe, soukromá firma koupila
pozemky v místech, kde by měla vést plánovaná komunikace I/68, naplánovala
výstavbu odpočívky pro kamiony, nyní tvoří nátlak na zastupitelstvo, odvolává se
proti rozhodnutí o umístění stavby apod.
Starosta: byl jsem na jednání ohledně problematiky výstavby silnice I/68, silnice není
v seznamu investic, na které jsou zajištěny finanční prostředky, o komunikaci se jedná
6-7let, koncepce se řešila uţ před 15-20lety, trasu zbrzdilo hlavně to, ţe nebyla
v souladu s ÚP obce Hnojník, nyní je v souladu, je pravda ţe se objevují spekulanti
Dochází k návrhům situaci s dopravou řešit alespoň světelným řízením křiţovatek,
nenajde-li se společná řeč, je to problém
g) Ing. Pašek: upozornil, ţe je snaha o úpravu protihlukových limitů, snaha o omezení
vlivu občanů na probíhající správní řízení a dění okolo nich, příp. v jejich okolí
h) Ing. Glajcar upozornil, ţe je třeba vstoupit do jednání s Povodím Odry s..p. ohledně
jejich stanoviska k společnému zařízení – odlehčovacímu kanálu z Mlýnky do
Stonávky
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V 18.12. hod. zasedání zastupitelstva opustila Mgr. Nowoková
i) Předsedající podal zastupitelům informaci, ţe od roku 2012 by měl s dopravci, kteří
zajišťují veřejné sluţby ve veřejné linkové dopravě, uzavírat smlouvy, dodatky ke
smlouvám a hradit jejich případné ztráty kraj.
j) Předsedající informoval zastupitele, ţe by se 17. února 2011 od 17.00 hodin měla
uskutečnit diskuse s autory knihy Třanovice v proměnách staletí, ve druhé části by
měly být občanům představeny projekty, které obec připravuje.
*

*

*

Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na IV. zasedání zastupitelstva obce
a poté předsedající v 18,20 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) rozpočet obce Třanovice na rok 2011, rozpočtový výhled, rozpočet ZŠ a MŠ Třanovice

Zápis byl vyhotoven dne: 1. února 2011
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Ing. Česlav Roman……...……………...dne ...........................................
Mgr. Beata Nowoková…… .. ............... dne...........................................

Starosta:

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

Místostarosta:

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