Obec Třanovice

Zápis
z 14. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 20.3.2017 v 17. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

9 členů ZO Třanovice, 6 omluveno
1 občan

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17,00
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 10.3.2017 do 21.3.2017. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno
je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, předanou
členům zastupitelstva, a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

1.
2.
3.
4.
5.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program 14. zasedání:
Financování, kontokorent
Investiční akce
Poštovní služby
Vyřazení majetku
Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/14/ZO/2017 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jana Ovčařího a p. Mgr. Jiřího Tomiczka,
zapisovatelem p. Lucii Grygovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu p. Jana Ovčařího a p. Mgr. Jiřího
Tomiczka, zapisovatelem p. Lucii Grygovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/14/ZO/2017 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 20.12.2016,
16.1.2017, 7.2.2017, 13.2.2017, 6.3.2017 - zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí

Ad.1) Financování, kontokorent
1. Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1681969339/17 mezi
Českou spořitelnou a.s. (banka) a Obcí Třanovice (klient) na 1.000.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č.
1681969339/17 mezi Českou spořitelnou, a.s. (banka) a Obcí Třanovice (klient), kdy se
banka zavazuje klientovi umožnit čerpat na běžném účtu kontokorentní úvěr do výše
1.000.000,- Kč (jeden milión korun českých).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/14/ZO/2017 bylo schváleno.

2. Zastupitelé projednali návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11701/15/LCD ze dne
23.9.2015 mezi Českou spořitelnou a.s. (banka) a Obcí Třanovice (klient), kdy dodatek mění
výši pravidelné měsíční splátky sjednané v souladu se Smlouvou o úvěru a její výše činí
36.000,- Kč z původní měsíční splátky 97.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č.
11701/15/LCD ze dne 23.9.2015 mezi Českou spořitelnou, a.s. (banka) a Obcí Třanovice
(klient), kdy se dodatkem mění výše pravidelné měsíční splátky sjednané v souladu se
Smlouvou o úvěru a její výše činí 36.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/14/ZO/2017 bylo schváleno.
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3. Zastupitelé projednali návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0378498429 ze dne
27.3.2013 mezi Českou spořitelnou a.s. (banka) a Obcí Třanovice (klient), kdy dodatek mění
výše úrokové sazby a nově bude činit 0,85 % ročně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č.
0378498429 ze dne 27.3.2013 mezi Českou spořitelnou, a.s. (banka) a Obcí Třanovice
(klient), kdy se dodatkem mění úroková sazba a nově činí 0,85 % ročně.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/14/ZO/2017 bylo schváleno.

4. Zastupitelé projednali návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0267624429 ze dne
24.8.2010 mezi Českou spořitelnou a.s. (banka) a Obcí Třanovice (klient), kdy dodatek mění
výše úrokové sazby a nově bude činit 1,40 % ročně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č.
0267624429 ze dne 24.8.2010 mezi Českou spořitelnou, a.s. (banka) a Obcí Třanovice
(klient), kdy se dodatkem mění úroková sazba a nově činí 1,40 % ročně.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/14/ZO/2017 bylo schváleno.

5. Zastupitelé projednali návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0396772479 ze dne
30.9.2014 mezi Českou spořitelnou a.s. (banka) a Obcí Třanovice (klient), kdy dodatek mění
výše úrokové sazby a nově bude činit 1,50 % ročně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č.
0396772479 ze dne 30.9.2014 mezi Českou spořitelnou, a.s. (banka) a Obcí Třanovice
(klient), kdy se dodatkem mění úroková sazba a nově činí 1,50 % ročně.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/14/ZO/2017 bylo schváleno.

Ad.2) Investiční akce
Zastupitelstvo obce bylo informováno o investičních akcích pro rok 2017.
Právě probíhající akce:
- Oprava vodovodu, obec zajišťuje stavební a autorský dozor, financuje Ministerstvo
financí, termín ukončení podzim 2017
- Pozemkové úpravy (odvodňovací kanál, propustek přes cestu), financuje Státní
pozemkový úřad, termín ukončení podzim 2017
- Úprava vstupu OÚ, termín 2.Q 2017, financuje obec
- Nákup vozidla pro JSDH, financování Ministerstvo vnitra, Moravskoslezský kraj, obec
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Akce, které budou zahájeny:
- Chodník podél silnice II/474 směr k Labudovi – termín zahájení 3.Q 2017, financování
IROP
Připravované akce:
- Energetické úspory ZŠ a MŠ Třanovice
- Přístavba ZŠ a MŠ Třanovice – projektová dokumentace
- Bezpečnostní opatření Vyrubaná – bude probíhat stavební řízení
- Veřejné osvětlení – žádost o dotaci do programu EFEKT
- Kanalizace
- Cyklostezka Zadky – Pavera, již vyřízeno kladné stanovisko ŘSD

1. Zastupitelé projednali nákup rodinného domu čp. 100 v Třanovicích na pozemku parc.č. 69 a
nákup pozemků parc.č. 70, 71, 72 a 73 vše v k.ú. Třanovice za cenu 3.600.000,- Kč dle
znaleckého posudku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje nákup rodinného domu čp. 100 v Třanovicích
s příslušenstvím na pozemku par.č. 69 a nákup pozemků par.č. 70, 71 72 a 73 dle LV č. 196
v k.ú. Třanovice za cenu 3.600.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 3036-15/2017.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/14/ZO/2017 bylo schváleno.

Ad.3) Poštovní služby
Zastupitelé byli blíže informování o jednání, které proběhlo se zástupci České pošty a kdy byla
představena možnost provozování poštovních služeb v obci Třanovice jako Pošta Partner.
Zastupitelstvo bude zvažovat možné alternativy, aby poštovní služby v obci byly zachovány.

Ad.4) Vyřazení majetku
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného
majetku Základní školy a mateřské školy Třanovice. Majetek navržen k vyřazení je
nefunkční, zastaralý (Bilanční pomůcka, videopřehrávač VCR-JVC, CD – multifunkční
tiskárna MP 140, skříňky a regály - poškozené).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného
majetku Základní školy a mateřské školy Třanovice dle návrhu na vyřazení (viz příloha).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/14/ZO/2017 bylo schváleno.
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Ad.5) Různé, diskuse
-

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Záznamem o úpravě rozpočtu viz příloha –
zastupitelstvo bere na vědomí.

-

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem veřejnoprávní kontrole za rok 2016 v příspěvkové
organizaci Základní škola a mateřská škola Třanovice. Zastupitelstvo bere zprávu na
vědomí

-

Zastupitelé byli seznámeni se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Třanovice za rok 2016, která proběhla ve dnech 20.2.-21.2.2017. Zastupitelstvo bere
informaci na vědomí.

-

Pan Jan Ovčaří sdělil, že dne 24.3.2017 proběhne schůze týkající se akce Transaurus.

*

*

*

Paní Lucie Grygová přečetla usnesení, která byla přijata na 14. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající v 18,50 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Záznam o úpravě rozpočtu
Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ZŠ a MŠ Třanovice
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 21.března 2017
Zapisovatel: Lucie Grygová

Ověřovatelé:

Jan Ovčaří

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

Mgr. Jiří Tomiczek

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

Starosta:

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

Místostarosta:

Miroslav Lejka ……….……………………..…dne…………………………………………
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