Obec Třanovice

Zápis
ze III. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 28.12.2010 v 17 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

13
1

členů ZO Třanovice, 2 omluveni
občan

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17, 02 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 20.prosince 2010 do 29.
prosince 2010. 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).
Předsedající uvítal na III. zasedání ZO vedoucího obvodního oddělení Policie České
republiky Hnojník npor. Mgr. Michala Berku, kterému na úvod předal slovo. Npor. Mgr.
Michal Berka poděkoval vedení obce za vstřícný přístup při řešení aktuálních problémů,
seznámil zastupitele s novou situací, kterou obvodní oddělení Hnojník řeší, předal
zastupitelům telefonické a emailové kontakty a požádal o spolupráci, v případě, že uvidí
podezřelá vozidla, osoby apod.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Milana Glajcara a Josefa Gomolu,
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Milana Glajcara a
Josefa Gomolu, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/III/ZO/2010 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal Ing. Petr Korč a to ze dne 13.12. 2010,
zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí,
Ing. P. Korč rovněž podal zastupitelům informaci o řešení bodu „ukládá“ z minulého,
tzn. II. zasedání zastupitelstva – kdy v usnesení č. 10/II/ZO/2010 bylo uloženo radě
obce, aby prověřila situaci kolem územního plánu obce Horní Tošanovice – v místě,
kde byla v ÚP H.Tošanovice navržena průmyslová zóna se nově navrhuje pruh území
pro výstavbu RD podél komunikace I/68, zbytek bude ponechán bez konkrétního
využití.
V usnesení č. 11/II/ZO/2010 bylo uloženo radě obce, aby se zabývala přípravou a
zpracováním projektu bezpečnosti v obci – toto bude pravděpodobně řešeno ve
spolupráci se svazkem obcí společně a bude využito dotačního programu MSK.

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 III. zasedání:
1. rozpočtové provizorium na r. 2011
2. 10. rozpočtové opatření obce Třanovice na rok 2010
3. různé, diskuse, závěr
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/III/ZO/2010 bylo schváleno.

Ad 1. Rozpočtové provizorium na r. 2011
Do doby projednáni rozpočtu na rok 2011 bude obec hospodařit podle rozpočtového
provizoria. Bylo dohodnuto, že výdaje by neměly přesáhnout 1/12 skutečnosti
předcházejícího roku. Rozpočet na rok 2011 by měl být projednán do konce ledna.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 3/III/ ZO/2010 bylo schváleno.
Zastupitelstvo se dohodlo, že dne 18. ledna 2011 v 17.00 hodin se sejde na PRACOVNÍ
PORADĚ zastupitelstva obce, na které budou zastupitelům představeny projekty, které jsou
rozpracovány apod. bude se diskutovat o prioritách v investicích apod. Pracovní porada se
bude konat v prostorách Kapplova dvora, ve školicí místnosti, vchod A.

Ad. 2. 10. rozpočtové opatření obce Třanovice na rok 2010
Předsedající zastupitele seznámil s 10. rozpočtovým opatřením obce Třanovice na rok
2010, (10. rozpočtové opatření je přílohou č. 3. k tomuto zápisu.)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje 10. rozpočtové opatření obce Třanovice na
rok 2010.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti ..Zdrželi se ..
Usnesení č. 4/III/ ZO/2010 bylo schváleno.

Ad.3. Různé, Diskuse, závěr
a) Předsedající seznámil zastupitele se situací kolem nájmu pro Polici ČR, obvodní
oddělení Hnojník, s historií tohoto problému, dále byli zastupitelé seznámeni s
návrhem obce Hnojník na příspěvek na nájem Obvodního oddělení Policie ČR
v Hnojníku, který by měl být vypočítán podle klíče ( počet obyvatel v obci/celkový
počet obyvatel v 9 obcích) x (350Kč/m2) x (287m2), zastupitelstvo vzalo návrh
příspěvku na vědomí
b) Předsedající seznámil zastupitele se zápisem o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce Třanovice v roce 2010, které provedla kontrolní skupina ve složení
Ing. Anna Dardová a Miluše Rybářová ve dnech 6.12. a 7.12.2010. Při provedení
dílčího přezkoumání hospodaření k 31. 10. 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Územní celek není povinen přijmout opatření k nápravě, zastupitelstvo vzalo zápis
z dílčího přezkoumání hospodaření obce na vědomí, starosta zastupitele informoval,
že pokračování přezkumu hospodaření obce bude pokračovat během února.
c) Ing. Roman se dotazoval na upřesnění smlouvy o dílo č. 20-12/2010 mezi Obec
Třanovice a Tispol, s.r.o., kterou projednala rada obce - konkrétně na technický dozor
investora. Starosta: na dotaz odpoví Ing. Guziur (Tispol, s.r.o.) a to formou emailu.

2

*

*

*

Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na III. zasedání zastupitelstva obce
a poté předsedající v 18. 07 hod zasedání zastupitelstva ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) 10. rozpočtové opatření obce Třanovice

Zápis byl vyhotoven dne: 29. prosince 2010
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Ing. Milan Glajcar……...…………….. .dne ...........................................
Josef Gomola…… .. ..........................

dne ...........................................

Starosta:

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

Místostarosta:

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

3

