Obec Třanovice

Zápis
ze II. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 01.12.2010 v 17 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

14
8

členů ZO Třanovice
občanů

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále téţ jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17,03 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 23. listopadu 2010 do 2.
prosince 2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, ţe
přítomno je 14 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 Mgr. Zuzanu Tomanovou a Martina
Smilovského, 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 Mgr. Zuzanu Tomanovou a
Martina Smilovského, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/II/ZO/2010 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal Ing. Česlav Roman a to ze dne 22.11. 2010
a 26.11. 2010, zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí

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 předsedající navrhnul doplnit projednání obecně závazné vyhlášky obce
Třanovice č. 1/2010, o místních poplatcích
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje program II. zasedání zastupitelstva obce
Třanovice doplnit o bod programu: projednání obecně závazné vyhlášky obce
Třanovice č. 1/2010, o místních poplatcích
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/II/ZO/2010 bylo schváleno.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program II. zasedání:
odměny zastupitelů
zápis z kontroly hospodaření sdružení obcí povodí Stonávky
smlouvy
návrh na vydání Změn č. 3 územního plánu obce Třanovice
obecně závazná vyhláška obce Třanovice č. 1/2010, o místních poplatcích
různé, diskuse
přečtení usnesení, závěr
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/II/ZO/2010 bylo schváleno.

Ad 1. Odměny zastupitelů
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši viz. příloha č.3
tabulka a to ode dne 1. prosince 2010. Předsedající navrhl téţ měsíční odměnu za
výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích).
Mgr. Nowoková: odkud jsou peníze, které jsou určeny na odměny zastupitelům
Starosta: musí se na ně pamatovat v rozpočtu obce
Ing. Janczyk: lze výši odměn změnit i v průběhu let, např. podle aktuálního stavu
rozpočtu?
Starosta: lze
Mgr. Nowoková: navrhuji schválit 60% z maximální moţné výše odměny
Ing. Janczyk: také by odměny nestanoval na horní mezi
Mgr. Tomanová: nikdo tu nepřišel pro peníze
Ing. Roman: navrhuji stanovit odměnu v plné výši.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanovuje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši 60% z
navržených částek (částka se zaokrouhluje na desetikoruny nahoru). Konkrétně
místostarosta obce Ing. Petr Korč ve výši 12.450 Kč, radní : Ing. Česlav Roman, p.
Josef Gomola a p. Miroslav Lejka ve výši 780Kč, předsedové výborů: Ing. Milan
Glajcar, Ing. Břetislav Korč a Ryszard Jochymek 680Kč, předsedové komisí rady:
Martin Smilovský, Martin Guznar, Ing. Zbyhněv Janczyk , Jan Fójcik, Mgr. David
Molitor a Mgr. Zuzana Tomanová ve výši 680Kč, a Mgr. Beata Nowoková ve výši
530Kč. Odměna bude poskytována ode dne 1.prosince 2010.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 1 Zdrželi se 1
Usnesení č.4 /II/ ZO/2010 bylo schváleno.

Ad. 2. Zápis z kontroly hospodaření sdružení obcí povodí Stonávky
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem o provedené kontrole hospodaření
s majetkem Sdruţení obcí povodí Stonávky za období od 1.ledna do 4. října 2010.
Revizní komise kontrolu provedla v souladu s ust. §39 odst. 4 zákona č. 250/2000Sb.,
revizní komise nenašla ţádné nedostatky, zastupitelstvo obce Třanovice bere na
vědomí zápis z kontroly hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky, provedené
revizní komisí dne 4. října 2010. Revizní komise nezjistila závady.

Ad 3. Smlouvy
a) Zastupitelstvo obce Třanovice přijalo dne 22.září 2010 usnesení 28/II/5 ve znění:
„Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje dlouhodobý pronájem s předkupním právem
části pozemku o výměře 8.000m2 p.č. 140/12 v k.ú. Třanovice – žadateli společnosti
PATREM PIPE TECHNOLOGIES s.r.o., se sídlem Třanovice 282“ – společnost

PATREM PIPE TECHNOLOGIES s.r.o., IČ: 259 00 315, se sídlem Třanovice 282
podala ţádost o odprodej pozemku p.č. 140/12 v k.ú. Třanovice.
Mgr. Tomanová: nesouhlasí s prodejem pozemku, poukazuje na zvýšenou hlučnost,
zvýšenou dopravu, v neposlední řadě estetické důsledky z plánovaného skladování
kontejnerů
p. Guznar: je třeba širší pohled na věc, PATREM PIPE TECHNOLOGIES
v Třanovicích dlouho vyrábí, jeho výroba je čistá, měli bychom jim nějakým
způsobem vyjít vstříc
ing. Janczyk: vyslovil obavu ze ztráty vlivu na dění na pozemku (po případném
prodeji), nevíme co potom můţeme očekávat, nechal by nájemní smlouvu
Ing. Pašek: lepší je kontinuita, v případě ţe jde o schválenou průmyslovou zónu
p. Lejka: jsou-li při podnikání ukládány meze a hranice (nájmy, podnájem) nebude se
firma o lokalitu tolik starat
Mgr. Nowoková: vyslovila obavy z dopravy v lokalitě, sousedství sjezdovky, jakým
způsobem budou mít nákladní auta zabezpečen příjezd, obavy o bezpečnost např. dětí
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice nepřijímá návrh na prodej pozemku p.č. 140/12 v k.ú.
Třanovice, v platnosti zůstává usnesení zastupitelstva 28/II/5 ze dne 22. září 2010.
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Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 2 Zdrželi se 2
Usnesení č. 5/II/ZO/2010 bylo schváleno.

4. Návrh na vydání Změn č. 3 územního plánu obce Třanovice
Předsedající seznámil zastupitele obce s návrhem na vydání Změn č. 3 územního
plánu obce Třanovice a s jeho odůvodněním.
Ing. Pašek: dává na vědomí, ţe pro Třanovické ekologické sdruţení, o.s. je vydání
Změn č. 3 územního plánu obce Třanovice ohroţením (z důvodů stálé existence
průmyslové zóny Třanovice – Hnojník v ÚP), ale nechtějí bránit a ohrozit rozvoj obce
Starosta: bude vydán nový územní plán obce Třanovice, kde bude prostor k diskusi
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice konstatuje ověření ve smyslu ustanovení §54 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, že návrh Změn č. 3. územního plánu obce Třanovice není
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se ….
Usnesení č. 6/II/ZO/2010 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. §§171 až 174 zákona č. 500/2004Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy
Změnu č. 3 územního plánu obce Třanovice.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se ….
Usnesení č. 7/II/ZO/2010 bylo schváleno.

5. Obecně závazné vyhlášky obce Třanovice č. 1/2010 o místních
poplatcích
Zastupitelstvo obce projednalo:
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku . Nově bude v sobě obecně závazná
vyhláška zahrnovat všechny místní poplatky (v předchozích letech byla pro kaţdý místní
poplatek zvláštní vyhláška) - část II poplatek ze psů, část III. poplatek za uţívání veřejného
prostranství, část IV.poplatek ze vstupného a část V.poplatek za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů
diskuse
k části II. poplatek ze psů návrh ponechat stávající částky tzn. 50 Kč za prvního psa, 200 Kč
za druhého a dalšího psa.
K bodu III poplatek za uţívání veřejného prostranství:
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Ing. Janczyk: navrhuje sjednotit poplatky za uţívání veřejného prostranství na 1-2 sazby
(např. 10Kč), částka by měla pokrýt náklady na uvedení pozemku např. po pouti do
původního stavu, poplatky je třeba důsledně vybírat
ing. Pašek: jak je to s úklidem a uvedením pozemku do původního stavu po pouti
Starosta: úklid zajišťuje Třanovice sluţby, o.p.s.
K bodu V poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů
Starosta: výše poplatku byla ponechána ve stávající výši, obec se umístila na 1.místě v kraji
ve třídění odpadů, za toto obec dostala od kraje dar ve výši 25.tis. Kč – dar má být pouţit pro
zlepšení ŢP v obci, především pro třídění odpadů a sběrný dvůr.
Ing. Pašek : jaké byly příjmy za sběrný dvůr
Starosta: nemůţeme to ještě vyčíslit za celý rok, sběr elektrozařízení začal letos, v rámci lepší
informovanosti budeme informovat o stavu, na zpětný odběr máme uzavřeny smlouvy se
čtyřmi firmami eccocom, ekolamp, elektrowin a asecol. V současné době jsem získali dotaci
na dovybavení sběrného dvora během 1. pololetí příštího roku bude pořízena nová váha pro
váţení nákl. Aut, velkokapacitní kontejnery, úprava části oplocení a boxů pro suroviny, které
se budou separovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice vydává ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o poplatcích
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se ….
Usnesení č. 8/II/ZO/2010 bylo schváleno.

6. Různé, Diskuse
a) Pověření rady obce Třanovice k provádění rozpočtových opatření do výše 500.000Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice pověřuje radu obce k provádění rozpočtových
opatření do výše 500.000Kč
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se ….
Usnesení č. 9/II/ZO/2010 bylo schváleno.


Předsedající informoval zastupitele o dopisu Mons. Miloslava Klisze, ve kterém
děkuje za ocenění své duchovní práce pro obec a přeje všem občanům hojnost Boţího
poţehnání
 Ing. Pašek zastupitelstvo upozornil na průmyslovou zónu, kterou obec Horní
Tošanovice plánuje na svém katastru, dle Ing. Paška se bude zóna dotýkat i občanů
Třanovic
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice ukládá radě obce, aby prověřila situaci kolem změny
územního plánu Horní Tošanovice.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se ….
Usnesení č. 10/II/ZO/2010 bylo schváleno.
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P. Guznar seznámil přítomné zastupitele s citátem, který jej v poslední době oslovil a
to: „Věřím, ţe jeden z nejdůleţitějších znaků naší civilizace nebo jak být civilizovaný,
jak být člověkem je obyčejná lidská slušnost“, dále navrhnul, aby si pro příští zasedání
připravil jiný zastupitel něco, co jej zaujalo.
P. Smilovský se dotazuje, proč obecní traktor, v případě, ţe jede po silnici II/648
směrem na Frýdek – Místek neproorá silnici, kdyţ vidí, ţe je kalamita. Starosta: silnici
II. třídy by měli udrţovat její správci, coţ my nejsme. V případě, ţe by traktor
způsobil škodu apod. nemá na údrţbu státních silnic smlouvu.
Ing. Janczyk: z prostoru před katolickým kostelem se v poslední době stává parkoviště
kamionů, lze proti tomu něco dělat? Starosta: lze umístit cedule zákaz parkování apod.
v souvislosti s výstavbou PZP Třanovice – RWE Gasstorage budeme přítomni jako
obec na tzv. kontrolních dnech, vţdy by se měl dostavit zástupce obce a poukazovat
na aktuální problémy v souvislostí s výstavbou
Pan Lejka: navrhuje aby obec zváţila instalaci kamerového systému u objektu ZŠ
v souvislosti s krádeţí, která se na parkovišti u ZŠ stala. Dotazuje se, zda by pro tuto
akci šlo získat nějaké dotace. Starosta: je třeba vyřešit bezpečnost v obci jako celek,
např.přechody
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice ukládá radě obce, aby se zabývala přípravou a
zpracováním projektu bezpečnosti v obci.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se ….
Usnesení č. 11/II/ZO/2010 bylo schváleno.



Pan Jochymek: navrhuje aby zasedání zastupitelstva obce Třanovice neprobíhala první
středu v měsíci, jelikoţ je rovněţ členem PZKO a PZKO má právě v tomto termínu
svou schůzku.
*

*

*

Ing. Karina Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na II. zasedání zastupitelstva obce
a poté předsedající v 19,40 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Tabulka odměn, příplatků poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce
Zápis byl vyhotoven dne: 2. prosince 2010
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová
Ověřovatelé:

Mgr. Zuzana Tomanová.…………….. dne ...........................................
Martin Smilovský

Starosta:

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

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