Obec Třanovice

Zápis
ze 4. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 23. dubna 2019 v 18. 00 hod.

Přítomno dle presenční listiny
Omluveno

14 členů ZO Třanovice
1 členů ZO Třanovice (P. Žwak)
1 občané

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,01 hodin starostou obce Mgr. Jiřím 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 15. dubna 2019
dosud. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Mariana Jochymka a Ing. Břetislava
Korče 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. Mariana Jochymka a
Ing. Břetislava Korče, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se ..
Usnesení č. 1/4/ZO/2019 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou,
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program 4. zasedání:
1.
Jednací řád zastupitelstva
2.
Zpráva kontrolního výboru
3.
Investice a zajištění jejich financování
4.
Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/4/ZO/2019 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 28.1.2019,
25.2.2019, 11.3. 2019 a 15.4.2019 zastupitelé neměli žádné doplňující dotazy - zastupitelstvo obce
bere zprávu o činnosti rady na vědomí

Ad. 1 Jednací řád zastupitelstva
Předložený návrh jednacího řádu zastupitelstva vychází z dosud platného jednacího řádu schváleného
usnesením č. 17/I/ZO/2010 ze dne 9. listopadu 2010. Návrh jednacího řádu, je přílohou č. 3 tohoto
zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje Jednací řád zastupitelstva
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/4/ZO/2019 bylo schváleno.

*

*

*
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Ad. 2 Zpráva kontrolního výboru:
Na 3. zasedání zastupitelstva obce dne 28. ledna 2019 byl pověřen kontrolní výbor
prověřením záležitostí ohledně usnášenischopnosti, legitimity a legality zastupitelstva.
Kontrolní výbor se sešel dne 7. března 2019 paní Anna Kaletová, předsedkyně kontrolního
výboru, seznámila zastupitele se zápisem z provedené kontroly. Kontrolní výbor neshledal
žádné porušení zákona o obcích. Rada se sešla celkem na devíti schůzích a byla vždy plně
usnášeníschopná, zasedání zastupitelstva se konalo dosud 3x, vždy bylo plně
usnášenischopné, byla přítomna nadpoloviční většina zastupitelů.
Všichni zastupitelé splňují požadavky zákona o obcích (byli zvoleni v řádných volbách do
obecních zastupitelstev konaných 5.-6. 10. 2018, složili slib zastupitele předepsaný zákonem
24.10.2018, nedošlo k podmínkám pro zánik mandátu dle § 55 (nebylo vydáno žádné
pravomocné rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva obce odsouzen k
nepodmíněnému trestu odnětí svobody, u žádného zastupitele nedošlo k situaci, že člen
zastupitelstva obce přestal být volitelný (§ 5), u žádného zastupitele nedošlo ke
neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2.)
Zastupitelstvo obce Třanovice bere zprávu kontrolního výboru na vědomí

*

*

*

Ad. 3 Investice a zajištění jejich financování
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1681969339/19 mezi Českou
spořitelnou, a.s. (banka) a Obcí Třanovice (klient).
Úvěrová částka se sjednává ve výši 1.000.000,00 Kč (jeden milion korun) a to formou umožnění
debetního zůstatku běžného účtu. Účel úvěru: překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a
potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v částí běžného rozpočtu schváleného na rok
2019 a 2020
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru
č. 1681969339/19 mezi Českou spořitelnou, a.s. (banka), a Obcí Třanovice (klient)
b) Zastupitelstvo ukládá starostovi tuto smlouvu jménem obce uzavřít.

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/4/ZO/2019 bylo schváleno.
b) obec obdržela tzv. registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj, pro projekt Sociální byty Třanovice, o kterou obec požádala v roce 2018 v rámci IROP
(integrovaného regionálního operačního programu) zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí
k sociální inkluzi - výzva č.80 Sociální bydlení pro vyloučené lokality. Konkrétně se jedná o RD č.p. 100
zakoupený pro vznik sociálního bydlení. Přiznaná výše dotace činí 8 157 834, 38Kč. Zastupitelé se
podrobně s podmínkami dotace a udržitelností projektu a dalšími závazky, které by z přijetí dotace
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vyplynuly, podrobně seznámili na pracovní poradě zastupitelstva a došli k názoru, že závazky plynoucí
z přijaté dotace, jsou pro obec Třanovice příliš náročné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje nepřijetí dotace pro projekt Sociální byty
Třanovice, identifikační číslo 117D03D000465, ve výši 8 157 834, 38Kč, poskytnutou v rámci
programu 11703 - Integrovaný operační program Ministerstva pro místní rozvoj.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/4/ZO/2019 bylo schváleno.

*

*

*

Ad. 4 Různé, diskuse
a) Zastupitelstvo projednalo potřebu dodatku ke zřizovací listině Základní školy (příloha č. 4 k tomuto
zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.d
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské
školy Třanovice, příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 6/4/ZO/2019 bylo schváleno.
b) starosta seznámil zastupitele s povinnostmi, které obci, jakožto vlastníkovi vodovodu a kanalizace
vyplývají ze zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
• obec má povinnost zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací (Co přesně má obsahovat plán financování obnovy stanoví příloha č. 18
k vyhlášce 428/2001)
• obec má povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovurozhodnutí zřízení trvalého finančního fondu je pravomocí zastupitelstva, pravidla
tvorby, používání a hospodaření nejsou upravena právními předpisy, je nutné při
rozhodnutí o zřízení peněžního fondu schválit pravidla – zásady tvorby a čerpání
prostředků z tohoto fondu
již bylo zahájeno zpracovávání výše uvedeného plánu, měla by být zpracována tabulka, kde budou
jednotlivé větve vodovodu a kanalizace zhodnoceny co se životnosti a účetní hodnoty týká, termín
předpokládaných oprav apod. nejvhodnější bude plán zpracovat jako celek až po výstavbě
kanalizačních sběračů, které budou vybudovány během příštích 2let.
Blíží se zahájení výstavby kanalizace. Do června máme dodat Ministerstvu financí (MF) podklady
(dokumentaci), realizace se předpokládá ve třetím kvartálu roku 2019. MF bude zadávat veřejnou
zakázku. Obec pak bude zajištovat autorský dozor, technický dozor, komunikaci s občany. Bylo by
vhodné před akcí informovat občany co a kdy se bude dít, kontakt, na koho se obrátit v případě
problémů apod. Samotný harmonogram prací bude záležet na dodavatelské firmě.
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c) digitální infotabule na zastávku Třanovice-křižovatka: jedná se o projekt MSK, bylo vybráno několik
pilotních míst v kraji, mezi nimi i zastávka Třanovice – křižovatka, kde bude instalována digitální
tabule (digitální jízdní řád apod.) smlouvu o připojení již řešila rada obce, minulý týden starostu
informoval elektrikář, že přípojku k tabuli ze sloupu bude realizovat. Obec by tak hradila energii,
kterou digitální tabule bude potřebovat, tabule bude pořízena krajem. Předpokládá se, že do
prázdnin by mělo dojít k realizaci.
d) uzávěrka silnice směrem Třanovice centrum x Hnojník – zatím nevíme bližší informace o termínu,
aktuálně se vyřizuje akce po úřední stránce, investorem je Správa silnic moravskoslezského kraje.
Doba úplné uzavírky během likvidace mostku u Labudy je plánována na dobu 8týdnů. Proběhne i
úprava povrchu od Hnojníka až pod dálniční estakádu u autobusové točny.
e) starosta podal zastupitelům informace k situaci kolem silnice Třanovice – Nebory: v posledních
dnech se objevují zavádějící informace ohledně situace kolem této silnice, kde obec Třanovice byla
označena jako ten, kdo tuto stavbu blokuje apod. Informace nejsou založeny na pravdě. Ve věci
posledních nedořešených pozemků je podána od března 2018 kasační stížnost na Nejvyšším správním
soudu, zatím o ní nebylo rozhodnuto
f) bylo vydáno stavební povolení na cyklostezku ve směru Třanovice Zadky – Třanovice Pavera.
V červenci bude MASka vyhlašovat výzvu, do které bude možno žádost o dotaci na výstavbu
cyklostezky podat, výsledky o případném úspěchu žádosti bychom znali až v lednu 2020
g) na minulém zastupitelstvu byl podán podnět na řešení situace na místní komunikaci ve směru
Labuda x Vělopolí, podnět byl předán PČR, očekáváme návrh vhodného řešení
h) proběhla kolaudace chodníku od centra obce směrem k Labudovi. Můžeme tedy dokončit
záležitosti, které se týkají dotace na tuto akci. Ing. M.Jochymek upozornil na fakt, že chodník už je
v jednom místě propadlý. Starosta upřesnil, že místo, které je propadlé není součástí zkolaudovaného
chodníku, a je vybudováno firmou Stavorenol jako vjezd do areálu
i) byla zkolaudována i přístavba ZŠ a MŠ Třanovice, zbývá dokončit projekt po administrativní stránce
j) žádost o dotaci na pořízení nové kotelny v budově ZŠ je podána na MF, z naší strany probíhá VŘ, je
termín do konce dubna. Pokud by projekt vyšel, tak realizace musí proběhnout do konce roku, pokud
dotace nevyjde, VŘ zrušíme
j) Ing. Toman pozval přítomné zastupitele na tradiční akci MAJFEST, informoval zastupitele o tom, že
společně se spolkem TRT Třanovičtí přespolní žraloci, z.s. podali žádosti o podporu projektu na
podporu komunitního (rodinného) života v obci na Nadaci Via (postoupili do dalšího kola) a Innogy
(žádost zamítnuta)
k) Starosta zastupitelům připomenul veřejné projednání projektové studie chodníku ve směru
Třanovice Dolina, které se bude konat ve středu 24. dubna 2019 od 17. hodiny v sále OÚ.
l) Starosta požádal přítomné zastupitele o podepsání prohlášení o mlčenlivosti, vzhledem k tomu, že
zastupitelé při své činnosti mohou přicházet do styku s osobními údaji osob

*

*

*

K. Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 4. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,14 hod.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Jednací řád zastupitelstva
4) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Třanovice
Zápis byl vyhotoven dne: 24. dubna 2019
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová

Ověřovatelé:

Ing. Marian Jochymek

…………………………………………………

Ing. Břetislav Korč

…………………………………………………

Starosta:

Mgr. Jiří Tomiczek

…………………………………………………

Místostarosta:

Miroslav Lejka

…………………………………………………
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