Obec Třanovice

Zápis
z 16. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 18.9.2017 v 18. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni
0 občanů

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,00
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 8.9.2017 do 18.9.2017. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je
12 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.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program 16. zasedání:
Investiční akce a jejich finanční zabezpečení
Poštovní služby v obci
Zprávy o činnosti výborů ZO
Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/16/ZO/2017 bylo schváleno.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Břetislava Korče a p. Mgr. Jiřího
Tomiczka, zapisovatelem p. Lucii Grygovou.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/16/ZO/2017 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 19.6.2017,
17.7.2017, 21.8.2017, 31.8.2017 - zastupitelstvo obce bere zprávu o činnosti rady na vědomí

Ad.1) Investiční akce a jejich finanční zabezpečení
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Smlouvy o úvěru č. 0317380419 mezi Českou spořitelnou a.s.
(banka) a Obcí Třanovice (klient) na financování projektu Revitalizace veřejného osvětlení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 0317380419 mezi Českou
spořitelnou, a.s. (banka) a Obcí Třanovice (klient), kdy se banka zavazuje klientovi poskytnout úvěr
ve výši 1.100.000,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto tisíc korun českých) na financování projektu při
měsíčních splátkách 18.500,- Kč po dobu 5 let. Úroková sazba je sjednána jako pevná a její výše činí
1,27 % ročně.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/16/ZO/2017 bylo schváleno.

Probíhající investiční akce v obci:
-

-

Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích – projekt je podpořen z IROP a MSK, proběhlo
výběrové řízení nejvhodnější nabídky na přidělení veřejné zakázky na stavební práce projektu
uchazeči Lesostavby Frýdek - Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 45193118.
Bezpečnostní opatření na Vyrubané – žádost zaslána na MAS, bude se realizovat na podzim
letošního roku
ZŠ a MŠ Třanovice – vybudování multimediální učebny – žádost o dotaci podána do programu
ITI a MAS
ZŠ a MŠ Třanovice – vybudování zázemí pro mimoškolní aktivity – žádost o dotaci podána do
programu MAS
ZŠ a MŠ Třanovice – Energetické úspory – žádost podána do SFŽP - z důvodu nízké podpory
zatím nebude realizováno
ZŠ a MŠ Třanovice – vybudováno sociálního zařízení a šaten u tělocvičny, z důvodu vysoké
kapacity žáků již bylo dokončeno, investor Obec Třanovice
ZŠ a MŠ Třanovice – bude vypracován bezpečnostní audit pro dopravu

1

-

Revitalizace veřejné osvětlení v obci – žádost uspěla v programu EFEKT Ministerstva průmyslu
a obchodu – dojde k výměně osvětlení v celé obci do konce listopadu 2017
SEN Centrum v Třanovicích – do konce listopadu proběhne úprava zahrady – finančně
podpořeno společností innogy Gas Storage s.r.o.
Oprava vodovod – předpokládaný termín dokončení říjen 2017, investor Ministerstvo financí
Pozemkové úpravy (odvodňovací kanál, propustek přes cestu), financuje Státní pozemkový
úřad, termín ukončení listopad 2017

Ad.2) Poštovní služby v obci
Zastupitelé projednali nabídku na provozování Pošty Partner. Jednali rovněž o prostorech, ve kterých
by se pošta nacházela.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice souhlasí s provozování Pošty Partner. Česká pošta bude
vyzvána k dalšímu jednání.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 4/16/ZO/2017 bylo schváleno.

Ad.3) Zpráva o činnosti výborů ZO
Ing. Břetislav Korč, předseda finančního výboru, podal zprávu z činnosti výboru, zastupitelstvo vzalo
zprávu na vědomí
Paní A. Kaletová, jako předsedkyně kontrolního výboru, podala zprávu z činnosti tohoto výboru,
zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí
Pan Ryszard Jochymek, předseda výboru pro národnostní menšiny, podal zprávu z činnosti tohoto
výboru, zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí

Ad.4) Různé, diskuse
1. Zastupitelstvo projednalo vypracovaný Strategický plán na období 2017 +
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Strategický plán obce na období 2017 + .
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/16/ZO/2017 bylo schváleno.
Zastupitelé byli pozváni na blížící se akce, které se budou konat v obci a to:
- Zaostřeno na paměť v SEN Centru v Třanovicích dne 21.9.2017 od 13,30 hod do 17,00 hod
- Setkání u Čtyřmezníku dne 28.9.2017 od 12,00 hod
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Zastupitelům byla představena Studie interiéru Komunitního centra a prostor obecního úřadu
v Třanovicích.

*

*

*

Paní Lucie Grygová přečetla usnesení, která byla přijata na 16. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající v 19,35 hod zasedání zastupitelstva ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 19. září 2017
Zapisovatel: Lucie Grygová

Ověřovatelé:

Ing. Břetislav Korč

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

Mgr. Jiří Tomiczek

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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