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U S N E S E N Í  č. 2/11 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 
konaného 23. května 2011 v 18.00 hod. na OÚ 

 
 
 
 
Zastupitelstvo obce: 
 
Schvaluje 
bod 2/2/11 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 
řídícím schůze.  
 

Schvaluje 
bod 3/2/11 

návrhovou komisi ve složení: p. P. Šimoník, Slavík J., Skopal M. 
ověřovatele zápisu: Ing. P. Ondruch, Ing. T. Valer 
zapisovatel: Ing. P. Kuneta 
 

Provedlo 
bod 4/2/11 

kontrolu usnesení zastupitelstva obce z minulého zasedání ZO, které se konalo 
28.2.2011. 
 

Schvaluje 
bod 5/2/11 

zprávu o činnosti rady obce od minulého zasedání ZO, které se konalo 
28.2.2011. 
 

Schvaluje 
bod 6/2/11/a 
 

závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad po projednání zprávy č. 
350/2010/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010   
 

Schvaluje 
bod 6/2/11/b 
 

rozpočtové opatření č. 1/2011. 

Schvaluje 
bod 7/2/11 
 

hospodaření ZŠ a MŠ v roce 2010. 
 

Schvaluje 
bod 8/2/11 
 

změnu stanov DSO SV Babicko v čl. VIII/b). 
 

Schvaluje  
bod 9/2/11 
 

prodej obecních pozemků: poz. č. 2885/4 o výměře 100 m2 panu Jiřímu 
Beránkovi, část poz. č. 841/18 o výměře 92 m2 panu Ladislavu Štěrbovi, část 
poz. č. 3105/3 o výměře 89 m2 panu Petru Lorencovi. Cena těchto 
prodávaných pozemků je stanovena na 50,- Kč za m2. Náklady na pořízení 
geometrického plánu bude hradit kupující. 
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Schvaluje 
bod 10/2/11 
 

zadání změny územního plánu č. 7, lokalita u Sušic. 
        

Schvaluje 
bod 11/2/11 

pronájem části budovy bývalého kulturního domu č. p. 372  společnosti 
Zdeněk Novotný & Company s. r. o. k montáži elektrozařízení.  
 

Schvaluje 
bod 12/2/11 

pravomoc rady obce Traplice schvalovat rozpočtová opatření do výše 50.000,- 
Kč. 
     

Schvaluje 
bod 13/2/11 

pravidla prodeje obecních pozemků platná pro kupující s trvalým bydlištěm 
v obci Traplice: 
- obecní pozemek zastavěný, pod příjezdovou komunikací k domu, pod dvory, 
předzahrádkami u rodinných domů apod., těžko přístupné pozemky mezi 
zástavbou apod. – cena 50,- Kč za m2. 
- obecní pozemek volný, v dosahu inženýrských sítí a příjezdové komunikace, 
umístěním a plochou vhodný k výstavbě domů pro bydlení (posoudí 
zastupitelstvo obce) – cena 150,- Kč za m2. 
Pro kupující, kteří nemají trvalé bydliště v obci Traplice, platí ceny běžné na 
trhu s nemovitostmi.  
Náklady na pořízení geometrického plánu bude hradit kupující. 
 

Bylo 
seznámeno 
bod 14/2/11/a 

s aktuálním stavem žádosti o dotaci z programu „Zelená úsporám“, který pro 
nedostatek financí byl ukončen. Oficiální zamítnutí žádosti nebylo do 
dnešního data doručeno.  
 

Bylo 
seznámeno 
bod 14/2/11/b 

se stavem hospodaření s teplem v ZŠ a MŠ Traplice. Pro nepřiměřeně vysoké 
fakturované částky za dodávky tepla byla vypovězena smlouva se stávajícím 
dodavatelem tepla a současně byla podepsána smlouva s novým dodavatelem, 
který vzešel z výběrového řízení provedeného nezávislou konzultační 
společností a energetickým poradcem. Nový dodavatel zaručuje úsporu 
v řádech statisíců Kč ročně a provedení regulace pro zefektivnění systému 
topení v budově ZŠ. 
  

Bylo 
seznámeno 
bod 14/2/11/c 
 

s výsledkem kontroly z finančního úřadu, jejímž důsledkem je vrácení dotace 
na technické zabezpečení systému CZECHPOINT. Jedná se o rok 2009, obec 
porušila pravidla poskytnutí dotace nedodržením termínu ukončení realizace 
projektu pozdním proplacením způsobilých výdajů. Včetně penále je třeba 
vrátit cca 78.000,- Kč. 
 

Bylo 
seznámeno 
bod 14/2/11/d 
 

se stavem pohledávek obce. 

Bylo 
seznámeno 

s výsledkem škodní události na střechách budov obce. Škody způsobené 
kroupami v loňském roce byly po obnovení řízení v letošním roce uznány a 
z větší části proplaceny v plné výši. Opravy střech budou pokračovat na OÚ, 
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bod 14/2/11/e kuželně a mateřské škole. 
 

Bylo 
seznámeno 
bod 14/2/11/f 
 

se studií využití volné plochy ve středu obce, v prostoru mezi prodejnou 
COOP, kuželnou a hřištěm. Studie bude v budoucnosti sloužit pro koordinaci 
umístění staveb, komunikací, inž. sítí, mobiliáře, zeleně apod. v dotčené 
lokalitě. 
    

Schvaluje 
bod 14/2/11/g 
 

na návrh rady obce dotaci jednotce Sboru dobrovolných hasičů obce Traplice 
ve výši 56.000,- Kč na nákup věcných prostředků požární ochrany a osobních 
zásahových pracovních prostředků pro JSDHO. Část dotace - 70% - bude 
hrazena prostřednictvím neinvestiční dotace ve výši 39.000,- Kč z rozpočtu 
Zlínského kraje, zbytek - 30% , tj. 17.000,-Kč – bude hrazen z obecního 
rozpočtu.  

 
 
 
V Traplicích 23.5.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Milan Rozum                                                                                 Přemysl Šimoník 
       starosta                                                                                              místostarosta            
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