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U S N E S E N Í  č. 6/13 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 
konaného 30. září 2013 v 18.00 hod. na OÚ 

 
 
Zastupitelstvo obce: 
 
Schvaluje 
bod 2/6/13 

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

Schvaluje 
bod 3/6/13 

návrhovou komisi ve složení:  Slavík J., Skopalová H., Trávníčková A.  
ověřovatele zápisu: Hrňa Zd., Mrkvica F.,  Ing. T. Valer 
zapisovatel: Ing. P. Kuneta 
 

Provedlo 
bod 4/6/13 

kontrolu usnesení zastupitelstva obce z minulého zasedání ZO, které se konalo 
15.8.2013. 
 

Bere na 
vědomí 
bod 5/6/13 
 

zprávu o činnosti rady obce od minulého zasedání ZO, které se konalo 
15.8.2013. 
 

Schvaluje 
bod 6/6/13 
 

rozpočtové opatření č. 6/2013 

Schvaluje 
bod 7/6/13 
 

nákup nemovitosti č. p. 242 od České spořitelny a.s. podle návrhu kupní 
smlouvy za kupní cenu 250.000,- Kč.  
  

Schvaluje          
bod 8/6/13  
 

záměr na prodej částí obecních pozemků č. 841/18 o výměře cca 133 m2, 
3105/133 o výměře cca 41 m2, 3128 o výměře cca 13 m2 v okolí rodinného 
domu č. p. 194, vše v k. ú. Traplice. 
  

Neschvaluje          
bod 9/6/13  
 

návrh dodatku č. 1 smlouvy č. O/0086/2010/DOP o poskytnutí finančního 
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zák. č. 111/1994 Sb. 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh výše uvedeného dodatku s úpravou 
předmětu smlouvy pouze pro období od 1.1.2014 do 31.12.2014 a částku 85,- 
Kč. Rok 2015 bude řešen v samostatném dodatku. 
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Schvaluje          
bod 10/6/13  
 

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 územní 
plán 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, zahrnujícími právní stav 
ke dni 5.10.2012, vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje  usnesením č. 
0749/Z21/12 ze dne 12.9.2012  
c) Stanovisky dotčených orgánů 
d) Stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje 
 
 
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 Územní plán Traplice. 
 

Schvaluje          
bod 11/6/13  
 

smlouvu č.: 9900075195/1/2013 o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Traplice a  JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno týkající 
se uložení plynovodní přípojky na pozemku obce č. 841/18 v k. ú. Traplice u 
č.p. 108. 
 

Schvaluje          
bod 12/6/13  
 

smlouvu č. 1040004627/009 o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Traplice a E.ON Distribuce, a.s. 
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice týkající se umístění 
kabelu NN a příslušenství na obecních pozemcích č. 1962/1, 3107/2, 841/62, 
841/9 v k. ú. Traplice v ulici Škárovec, zastupitelstvo obce v této smlouvě 
schvaluje jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč bez DPH za 1 m kabelu a 
1000,- Kč bez DPH za pilíř na obecním pozemku. 
Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje smlouvu o právu provést stavbu 
„Traplice, kabel NN“ na výše uvedených  pozemcích mezi obcí Traplice a 
E.ON Distribuce, a.s.  
 

Schvaluje          
bod 13/6/13  
 

výstavbu veřejného osvětlení u cesty mezi farmou bývalého zemědělského 
družstva a bytovkou (učitelskou) v délce cca 210 m.   

V Traplicích 30.9.2013 
 
 
 
Ing. Milan Rozum                                                                                 Přemysl Šimoník 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            
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