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U S N E S E N Í  č. 3/12 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 
konaného 28. května 2012 v 18.00 hod. na OÚ 

 
 
 
 
Zastupitelstvo obce: 
 
Schvaluje 
bod 2/3/12 

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

Schvaluje 
bod 3/3/12 

návrhovou komisi ve složení: Šimoník P.,  Slavík J., Skopal M.  
ověřovatele zápisu: Ing. P. Ondruch,  Zd. Hrňa 
zapisovatel: Ing. P. Kuneta 
 

Provedlo 
bod 4/3/12 

kontrolu usnesení zastupitelstva obce z minulého zasedání ZO, které se konalo 
19.3.2012. 
 

Schvaluje 
bod 5/3/12 

zprávu o činnosti rady obce od minulého zasedání ZO, které se konalo 
19.3.2012. 
 

Schvaluje 
bod 6/3/12 
 

zprávu č. 412/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Traplice za 
rok 2011 
 

Schvaluje 
bod 7/3/12 
 

závěrečný účet obce Traplice za rok 2011 bez výhrad. 
 

Schvaluje 
bod 8/3/12 
 

rozpočtové opatření č. 1/2012 
 

Schvaluje 
bod 9/3/12 

prodej obecního pozemku č. 115/2  o výměře 506 m2 panu Liboru Skráškovi, 
r. č. 800520/4603, bytem Traplice 357 a panu Markovi Tichému, r. č. 
760830/4594, bytem Traplice 357, každému ideální ½  za cenu 150,- Kč za 
m2. 
 
 



                 O B E C  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE   
     

                  Traplice   USNESENÍ  Č. 3 /2012 Počet stran: 3 
                IČO: 00291439 

                  okr. Uh. Hradišt ě 
  Číslo strany: 2 

 

Vydání: 3/12     
Revize: -  Schválilo Zastupitelstvo obce Traplice Datum: 28.5.2012 

 

Schvaluje 
bod 10/3/12 

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo obce Traplice podle § 6 odst. 5 písm. c) ve 

spojení s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů konstatuje ověření, že Návrh změny č. 7 
územního plánu sídelního útvaru Traplice není v rozporu s: 
a) Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením 

vlády č. 929 dne 20.7.2009 zveřejněnou ve sbírce zákonů č. 
270/2009. 

b) Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, vydanými 
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008 č. usn. 
0761/Z23/2008. 

c) Stanovisky dotčených orgánů 
d) Stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje jak je 

uvedeno v části II. obsahu 
2. Zastupitelstvo obce Traplice podle § 6 odst. 5 písm. c) ve 

spojení s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení s částí šestou § 171 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
vydává opatření obecné povahy Změnu č. 7 územního plánu 
sídelního útvaru Traplice. 

 
        

Schvaluje 
bod 11/3/12 

smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0479/2012/STR mezi Zlínským krajem a 
Obcí Traplice.  
 
        

Schvaluje 
bod 12/3/12 
 

vydání záměru na prodej části pozemku č. 3105/16 o výměře cca 100 m2 a 
pozemku č. 3178 o výměře 11 m2 – vjezd a předzahrádka před domem č. p. 1.  
 

Schvaluje 
bod 13/3/12 
 

nájemní smlouvu mezi společností Télefonica a obcí Traplice o dočasném 
užívání části budovy OÚ pro umístění zařízení pro posílení mobilního signálu 
O2 obci.  

Schvaluje 
bod 14/3/12a) 
 

prodej pozemku č. st. 103 nejvyšší nabídce na základě tzv. obálkové metody.  

Schvaluje 
bod 14/3/12b) 
 

způsob prodeje pozemku č. st. 103 obálkovou metodou z důvodu více zájemců 
o uvedený pozemek. Minimální nabídková cena je stanovena na 150,- Kč/m2. 
V případě podání jen jedné obálky s nabídkou bude prodejní cena pozemku 
150,- Kč/m2. 
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Schvaluje 
bod 15/3/12 
 

vymáhání dlužných poplatků za stočné, TKO a kabelovou televizi soudní 
cestou z důvodu nebezpečí promlčení. Soudní cestou budou vymáhány 
pohledávky starší 1 roku. 

Schvaluje 
bod 16/3/12 
 

opravu uliční fasády bývalého kulturního domu. Oprava bude hrazena 
z vybraného nájemného v objektu. 

Schvaluje 
bod 17/3/12 
 

uložení části finanční rezervy obce na termínovaný účet v maximální částce 
odpovídající pojištění vkladů.  

  
  
  
 
 
V Traplicích 28.5.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Milan Rozum                                                                                 Přemysl Šimoník 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            
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