Usnesení
z 24. zasedání zastupitelstva obce Třanovice
konaného dne 24.02. 2010
Obecní zastupitelstvo

I.

Bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti rady mezi zasedáním zastupitelstva a kontrolu usnesení
2. Zprávy o činnosti Finančního výboru a Kontrolního výboru za rok 2009

II.

Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení : Mgr. David Molitor, Josef Gomola a Tadeáš
Barteczek
2. Rozpočet obce na rok 2010 a PO ZŠ a MŠ Třanovice na r.2010 včetně
rozpočtu PO ZŠ a MŠ Třanovice
3. Projednání a schvalování rozpočtových opatření k rozpočtu obce na rok 2010
radou obce v rozsahu do 500 000,- Kč v jednotlivých opatřeních.
4. Směnnou smlouvu mezi obcí Třanovice a STAVORENOL s.r.o. ul. Frýdecká
549, 739 61 Třinec, na směnu pozemků dle LV č. 82, LV 490 a LV 655 a
geometrického plánu č. 12/2010 vyhotoveného Ing. Alešem Novotným.
5. Smlouvu o dlouhodobém úvěru mezi Českou spořitelnou, a.s. a Obcí
Třanovice na částečné dofinancování stavby „Rekonstrukce a rozšíření
vodohospodářské infrastruktury v obcí Třanovice – 3. stavba –rozšíření ČOV“
ve výši
3 500 000,- Kč. Splatnost úvěru do 20.12.2015 v měsíčních
splátkách 58 400,- Kč, první splátka dne 20.01.2011.
6. Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1681969339-10 mezi Českou spořitelnou
a.s. a Obcí Třanovice ve výši 500 000,- Kč, na období od 01.03.2010 do
28.2.2011, na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou
finančních zdrojů provozního charakteru.
7. Příspěvek Sdružení pro činnost mezinárodních kamenných sympozií O.S, Pod
Landekem 67, Ostrava –Petřkovice, na 5. ročník bienále LANDEK ¨010¨, ve
výši 130 000,- Kč. Financování bude řešeno sponzorsky.
8. Darovací smlouvu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
14505 Praha 4-Nusle jako dárce a Obec Třanovice jako obdarovaný o převodu
vlastnických práv ke stavbě pozemní komunikace č. DS-051-10-68-Še tj. části
stávající silnice I/68 v km 1,146 – 1,370 (původního provozního staničení)
umístěné v k.ú.Třanovice, obec Třanovice na pozemcích parc.č. 1741/1
zapsaných na LV č.10001 s vlastnickým právem obce Třanovice. část stavby
silnice I/68 v účetní hodnotě 198 963,-Kč

9.

III.

Rozesílání pozvánek a písemného materiálu členům zastupitelstva obce bude
řešeno e-mailem.

Ukládá:
1. Prověřit znečištění ovzduší v oblasti obce Třanovice, Na dolině.
Termín: do 31.03.2010
Zodpovědný: starosta

……………………………………
Ing. Petr Korč
místostarosta obce

…………………………….
Bc. Jan Tomiczek
starosta obce

