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U S N E S E N Í  č. 6/12 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 
konaného 3. prosince 2012 v 18.00 hod. na OÚ 

 
 
 
 
Zastupitelstvo obce: 
 
 
Schvaluje 
bod 2/6/12 

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

Schvaluje 
bod 3/6/12 

návrhovou komisi ve složení: Šimoník P.,  Slavík J., Mrkvica Fr.  
ověřovatele zápisu: Ing. P. Ondruch,  T. Valer 
zapisovatel: Ing. P. Kuneta 
 

Provedlo 
bod 4/6/12 

kontrolu usnesení zastupitelstva obce z minulého zasedání ZO, které se konalo 
1.10.2011. 
 

Schvaluje 
bod 5/6/12 

zprávu o činnosti rady obce od minulého zasedání ZO, které se konalo 
1.10.2011. 
 

Schvaluje 
bod 6/6/12 

rozpočtové opatření č. 4/2012 
 
 

Schvaluje 
bod 7/6/12 
 

dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální 
technické mapy obce 
 

Schvaluje 
bod 8/6/12 
 

směnu částí pozemků č. st. 326, 1962/1, 1962/2 a 1962/8 v k. ú. Traplice mezi 
Obcí Traplice a paní Evou Dibďákovou, r. č. 626213/0864, bytem Uh. 
Hradiště – Mařatice, Lomená 896 podle geometrického plánu č. 459-147/2012. 
Do vlastnictví obce se převádí z vlastnictví E. Dibďákové části pozemků o 
celkové výměře 271 m2, do vlastnictví E. Dibďákové se převádí z vlastnictví 
obce části pozemků o celkové výměře 279 m2. Ceny pozemků se vzájemně 
započítají hodnotou 50,- Kč za 1 m2, náklady na převod se rozpočítají 
poměrnou částí mezi obec a E. Dibďákovou. 
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Schvaluje 
bod 9/6/12 
 

prodej části pozemku č. 1962/1 v k. ú. Traplice o výměře 77 m2 manželům 
Zitě Myslejko,  r.č. 766003/4954 a Alexeji Myslejko, nar. 13.11.1978, oba 
bytem Traplice 238 podle geometrického plánu č. 459-147/2012, kde je tato 
část označena č. poz. 1962/18. Cena pozemku je 50,- Kč za 1 m2 plus náklady 
spojené s převodem vlastnictví. 
 

Schvaluje 
bod 10/6/12 
 

prodej pozemků č. 841/60 o výměře 88 m2 a 841/38 o výměře 43 m2 v k. ú. 
Traplice panu Františku Šimčíkovi,  r . č. 651027/1559, bytem Traplice 279.  
Cena pozemku 841/60 je 150,- Kč za 1 m2, cena pozemku č. 841/38 je 50,- Kč 
za 1 m2 plus náklady spojené s převodem vlastnictví. 
 

Schvaluje 
bod 11/6/12 
 

vydání záměru na prodej části pozemku č. 3105/133 v k. ú. Traplice o výměře 
cca 45 m2.  

Schvaluje 
bod 12/6/12 
 

vydání záměru na prodej pozemku č. 3174 v k. ú Traplice o výměře 111 m2. 

Schvaluje 
bod 13/6/12 
 

obecně závaznou vyhlášku Obce Traplice č. 1/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 

Schvaluje 
bod 14/6/12 
 

opatření obecné povahy – veřejnou vyhlášku, kterou se mění bod č. V. 
smlouvy mezi obcí a občany obce o odvádění odpadních vod – se stanovením 
poplatku za odvádění odpadních vod - stočné ve výši 430,- Kč včetně DPH za 
osobu a rok.  
 

Schvaluje 
bod 15/6/12 
 

rozpočtové provizorium na rok 2013 dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve znění pozdějších předpisů.  
Obec bude hospodařit v období do schválení rozpočtu obce na rok 2013 s 1/12 
objemu rozpočtu roku 2012 na měsíc. Zastupitelstvo obce schvaluje 
rozpočtové provizorium pro Základní školu a Mateřskou školu Traplice. ZŠ a 
MŠ Traplice bude hospodařit v období do schválení rozpočtu pro rok 2013 
s 1/12 objemu rozpočtu roku 2012 na měsíc.  
 

Schvaluje 
bod 16/6/12 
 

zařazení správního území obce Traplice do území působnosti Integrované 
strategie území regionu Severní Chřiby a Pomoraví na období 2014 – 2020 
realizované místní akční skupinou Severní Chřiby a Pomoraví a s přípravou 
ISÚ na svém území. 
ZO schvaluje členský příspěvek obce na činnost Mikroregionu Staroměstsko 
ve výši 4,- Kč na 1 obyvatele, dále schvaluje příspěvek na činnost Regionu 
Slovácko ve výši 6,- Kč na 1 obyvatele a schvaluje členský příspěvek na 
financování činnosti MAS Severní Chřiby a Pomoraví ve výši 5,- Kč na 1 
obyvatele. 
   

Schvaluje nákup pozemku č. 1944 v k. ú. Traplice o výměře 644 m2. Cena je stanovena 
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bod 17/6/12 
 

na 10,- Kč za 1 m2 plus náklady spojené s převodem vlastnictví a právními 
službami. 
 

Schvaluje 
bod 18/6/12 
 

podání žádosti o dotaci u MMR na realizaci hřiště a zahrady pro potřeby 
mateřské  školy u pavilonu „A“ budovy školy v Traplicích. 

Neschvaluje 
bod 19/6/12 
 

žádost starosty města Uherské Hradiště o finanční podporu Slováckému 
divadlu ve výši alespoň 100,- na obyvatele obce. 

Schvaluje 
bod 20/6/12 
 

mandátní smlouvu č. 0122012 s Violette, s.r.o. Praha 4 na zastupování 
mandanta, provedení a organizační zajištění zadávacího řízení podle zákona č. 
137/2006 Sb. na akci „ZŠ Traplice – výměna oken, dveří a zateplení fasády“.  

 
 
V Traplicích 3.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Milan Rozum                                                                                 Přemysl Šimoník 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            
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