
                 O B E C  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE   
     

                  Traplice   USNESENÍ  Č. 2 /14 Počet stran:  1 
                IČO: 00291439 

                  okr. Uh. Hradišt ě 
  Číslo strany:  1 

 

Vydání: 2/14     
Revize: -  Schválilo Zastupitelstvo obce Traplice Datum: 5.6.2014 

 

U S N E S E N Í  č. 2/14 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 
konaného 5. června 2014 v 18.00 hod. na OÚ 

 
 
Zastupitelstvo obce: 
 
Schvaluje 
bod 2/2/14 

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

Schvaluje 
bod 3/2/14 

návrhovou komisi ve složení:  Slavík J., Valer T., Skopal M.  
ověřovatele zápisu: Hrňa Zd.,  Trávníčková A. 
zapisovatel: P. Šimoník 
 

Provedlo 
bod 4/2/14 

kontrolu usnesení zastupitelstva obce z minulého zasedání ZO, které se konalo 
10.3.2014. 
 

Bere na vědomí 
bod 5/2/14 
 

zprávu o činnosti rady obce od minulého zasedání ZO, které se konalo 
10.3.2014. 
 

Schvaluje 
bod 6/2/14 a) 
 

závěrečný účet obce Traplice za rok 2013 bez výhrad. Součástí závěrečného 
účtu za rok 2013 je: 
- plnění rozpočtu – příjmy a výdaje 
- zpráva o přezkoumání hospodaření obce v r. 2013 
- hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Traplice 
  

Bere na vědomí 
bod 6/2/14 b) 
 

zprávu č. 419/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Traplice za 
rok 2013 

Přijímá  
bod 6/2/14 c) 
 

nápravné opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům: 
- přeúčtování nákladů souvisejících s pořízením DHM 
- uvedení informace o použitých účetních metodách ovlivňujících majetek, 
závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky v příloze 
 

Schvaluje 
bod 6/2/14 d) 
 

účetní uzávěrku za rok 2013 (rozvaha, výkaz zisku, příloha) 

Schvaluje 
bod 7/2/14 
 

závěrečný účet za rok 2013 Sdružení obcí pro výstavbu skupinového 
vodovodu Babicko 
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Schvaluje          
bod 8/2/14  
 

rozpočtové opatření č. 1/2014 
  

Schvaluje 
bod 9/2/14  
 

prodej části pozemku č. parc. 2779/2 v k. ú. Traplice o výměře 19 m2 podle 
geometrického plánu č. 510-11/2014 - část je označena písmeny „a“, „b“ - 
panu Josefu Daňkovi, nar. 3.1.1946, bytem Traplice č.p. 422 za cenu 1950,- 
Kč. 
 

Schvaluje          
bod 10/2/14  
 

vydání záměrů na prodej obecních pozemků: 
- č. parc. 839/4 
- 1962/8 část 40 m2 
- částí pozemků parc. č. 3149/37, 3149/38, 3109/13, 1900/2, 1900/26, 1905/93 
 

Schvaluje          
bod 11/2/14  
 

hlášení o vyúčtování všech položek výpočtu cen stočného za rok 2013 
 

Neschvaluje          
bod 12/2/14  
 

příspěvek obce ve výši 25.000,- Kč na pořízení polohovacího lůžka 
Uherskohradišťské nemocnici. 
 

Neschvaluje 
bod 13/2/14  
 

příspěvek obce ve výši 35.000,- Kč farnosti Jalubí na opravu oltáře v kostele 
Sv. Jana Křtitele v Jalubí.    

Schvaluje          
bod 14/2/14  
 

smlouvu s EKO-KOM a.s. č. OS201420002939 o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů a dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů. 
 

Projednalo         
bod 15/2/14  
 

žádost o prodej popř. směnu části obecního pozemku č. 3127/1 – bývalý náhon 
u mlýna. Zastupitelstvo obce požaduje věc projednat také s majitelem 
sousedního pozemku č. parc. 1967. 
 

Schvaluje          
bod 16/2/14  
 

stanovy Mikroregionu Staroměstsko 
  

Schvaluje          
bod 17/2/14  
 

smlouvu o pronájmu nebytových prostor o výměře 29 m2 v objektu č. p. 242 
s Česká pošta s.p. 
 

  
  
V Traplicích 5.6.2014 
 
 
 
Ing. Milan Rozum                                                                                 Přemysl Šimoník 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            
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