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U S N E S E N Í  č. 7/13 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 
konaného 12. prosince 2013 v 18.00 hod. na OÚ 

 
 
Zastupitelstvo obce: 
 
Schvaluje 
bod 2/7/13 

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

Schvaluje 
bod 3/7/13 

návrhovou komisi ve složení:  Šimoník P., Blecha L., Trávníčková A.  
ověřovatele zápisu: Hrňa Zd., Skopal M.,  Ing. T. Valer 
zapisovatel: Ing. P. Kuneta 
 

Provedlo 
bod 4/7/13 

kontrolu usnesení zastupitelstva obce z minulého zasedání ZO, které se konalo 
30.9.2013. 
 

Bere na vědomí 
bod 5/7/13 
 

zprávu o činnosti rady obce od minulého zasedání ZO, které se konalo 
30.9.2013. 
 

Schvaluje 
bod 6/7/13 
 

rozpočtové opatření č. 8/2013 

Schvaluje 
bod 7/7/13 
 

podání žádosti o dotaci na realizaci zahrady mateřské školy u pavilonu A 
budovy základní školy v Traplicích. Žádost bude podána do OPŽP i MMR. 
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování této akce, u OPŽP ve výši 
10% uznatelných nákladů, u MMR ve výši 30% uznatelných nákladů. 
Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje realizaci této akce a zahrnutí 
financování této akce do rozpočtu pro rok 2014.  
  

Schvaluje          
bod 8/7/13  
 

záměr na prodej částí obecního pozemku č. 3099/4 o výměře 125 m2, část 
zahrady za RD č. p. 79, dále schvaluje záměr na prodej části pozemku č. 
3105/2 o výměře cca 53 m2, předzahrádka před RD č. p. 79. Zastupitelstvo 
obce schvaluje vydání záměru na prodej části obecního pozemku č. 3105/2 o 
výměře cca 13 m2 před RD č. p. 80 a nákup části pozemku č. 42 o výměře cca 
18 m2 pod místní komunikací před RD č.p. 80. Vše v k. ú. Traplice. 
  

Bere na vědomí          
bod 9/7/13  
 

zápis č. 419/2013/KŘ z dílčího přezkoumání hospodaření obce Traplice za 
období 1.1. – 30.9.2013. 
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Schvaluje          
bod 10/7/13  
 

pasport místních komunikací Obce Traplice zpracovaný k 26.9.2013 Ing. 
Danielem Hnitkou IČO 607986906. 
 

Schvaluje          
bod 11/7/13  
 

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 12,50 Kč včetně DPH za 
1m3 odváděné odpadní vody. Při směrném množství 36 m3 odpadní vody na 1 
obyvatele je výše poplatku pro rok 2014 stanovena na 450,- Kč za osobu a rok.  
 

Schvaluje          
bod 12/7/13  
 

výši poplatku za svoz TKO pro rok 2014 ve stejné výši jako v roce 2013, tj. 
530,- Kč na osobu a rok. 
 

Bere na vědomí          
bod 13/7/13  
 

rozpočtové opatření č. 7/2013 schválené radou obce dne 14.11.2013.   

Schvaluje          
bod 14/7/13  
 

zřizovací listinu - dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Traplice, okres Uherské Hradiště, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2005. 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Traplice a ZŠ a 
MŠ Traplice. Účelem této smlouvy je vytvořit organizaci podmínky pro řádný 
provoz školy, a to bezplatným užíváním vymezeného majetku obce – 
zřizovatele a stanovit organizační pravidla upravující užívání svěřeného 
majetku v mezích ustanovení zřizovací listiny organizace. 
 

Schvaluje          
bod 15/7/13  
 

rozpočet obce Traplice na rok 2014 včetně rozpočtu příspěvkové organizace – 
ZŠ a MŠ Traplice. 

Schvaluje          
bod 16/7/13  
 

rozpočtový výhled obce pro roky 2015 – 2017. 

Schvaluje          
bod 17/7/13  
 

nákup pozemků v areálu bývalé farmy zemědělského družstva, jedná se o 
pozemky pod a před kravínem, mezi kravínem a kompostárnou, pod 
kompostárnou a mezi kravínem a oplocením na severní straně. 
 

Schvaluje          
bod 18/7/13  
 

plán financování obnovy ČOV a kanalizace na roky 2014 – 2018. 

Schvaluje          
bod 18/7/13  
 

příspěvek na finanční podporu služeb Charity Uh. Hradiště ve výši 2000,- Kč.   

V Traplicích 12.12.2013 
 
Ing. Milan Rozum                                                                                 Přemysl Šimoník 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            
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