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U S N E S E N Í  č. 3/14 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 
konaného 28. srpna 2014 ve 20.00 hod. na OÚ 

 
 
 
 
Zastupitelstvo obce: 
 
Schvaluje 
bod 2/3/14 

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

Schvaluje 
bod 3/3/14 

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

Provedlo 
bod 4/3/14 

kontrolu usnesení zastupitelstva obce z minulého zasedání ZO, které se konalo 
5.6.2014. 
 

Bere na vědomí 
bod 5/3/14 
 

zprávu o činnosti rady obce od minulého zasedání ZO, které se konalo 
5.6.2014. 
 

Schvaluje 
bod 6/3/14  
 

rozpočtové opatření č. 3/2014. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 2/2014 schválené radou obce dne 21.7.2014. 
  

Schvaluje 
bod 7/3/14  
 

zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost obce na 100,- Kč na 1 obyvatele a 
rok s platností od 1. 1. 2015. 

Schvaluje 
bod 8/3/14  
 

obecně závaznou vyhlášku obce Traplice č. 1/2014, kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí nebo 
podle jiného právního předpisu. 
 

Schvaluje 
bod 9/3/14  
 

prodej části pozemku č. parc. 1962/8 v k. ú. Traplice o výměře 42 m2 podle 
geometrického plánu č. 518-84/2014 - část je označena parc. číslem 1962/20 – 
Ing. Milanu Rozumovi, nar. 18.8.1970, bytem Traplice č.p. 113 za cenu 5100,- 
Kč. 
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Schvaluje 
bod 10/3/14 
 

 prodej částí pozemků o celkové výměře 351 m2 v k. ú. Traplice podle 
geometrického plánu č. 521-170/2014: 
- část poz. parc. č. 1900/2 o výměře 4 m2 v GP označeno jako „a“  
- část poz. parc. č. 1900/26 o výměře 1 m2 v GP označeno jako „b“ 
- část poz. parc. č. 1905/93 o výměře 2 m2  v GP označeno jako „c“ 
- část poz. parc. č. 3109/6 o výměře 4 m2 v GP označeno jako „d“ 
- část poz. parc. č. 3109/13 o výměře 10 m2  v GP označeno jako „e“ 
- část poz. parc. č. 3149/36 o výměře 49 m2 v GP označeno jako „f“ 
- část poz. parc. č. 3149/37 o výměře 128 m2  v GP označeno jako „g“ 
- část poz. parc. č. 3149/38 o výměře 153 m2 v GP označeno jako „h“ 
panu Zdeňku Žižkovi nar. 17.5.1976, bytem Traplice č.p. 39  za cenu 59.650,- 
Kč. 
 
Zastupitelstvo obce rovněž schvaluje začlenění do kupní smlouvy podmínky 
ohledně předkupního práva obce na tyto pozemky při případném dalším 
prodeji dotčených pozemků novým majitelem po nerealizaci jeho 
podnikatelského nebo stavebního záměru. 
 

Schvaluje          
bod 11/3/14  
 

 vydání záměrů na prodej obecních pozemků: 
- č. parc. 3105/136 
- 3127/1  část 
- 1905/41 
 

Schvaluje 
bod 12/3/14  
 

nákup pozemků: 
- st. 86 část 
- 47/5 – část 
- v areálu bývalé farmy ZD: 3149/39, 40, 41, 42, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 
56, 55, 54, 53, 61, 43, 44, 64, 
1905/94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 92, 91, 89, 88, 
st. 331/17, 16, 15, 14, 13, 21, 22                            
 

Schvaluje          
bod 13/3/14  
 

v případě vhodné výzvy podání žádosti o dotaci na akci „Traplice – kanalizace 
stoky H, H1, H2, J1“, zastupitelstvo obce také schvaluje případné 
spolufinancování této akce, schvaluje zadání výběrového řízení na dodavatele 
této akce. Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci této akce v případě získání 
dotace. Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje příkazní smlouvu se společností 
MCI SERVIS s.r.o. na administraci veřejné zakázky s názvem „Traplice – 
kanalizace, stoky H, H1, H2, J1“. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh 
smlouvy o dílo se společností Czech-service, s. r. o. na zpracování 
dokumentace k podání žádosti o dotaci na akci „Traplice – kanalizace, stoky 
H, H1, H2, J1“ 
 

Schvaluje          
bod 14/3/14  
 

v případě vhodné výzvy podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce 
sportovního areálu ZŠ Traplice“, zastupitelstvo obce také schvaluje případné 
spolufinancování této akce, schvaluje zadání výběrového řízení na dodavatele 
této akce. Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci této akce v případě získání 
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dotace. Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené i v případě, kdy žadatelem 
o dotaci bude ZŠ a MŠ Traplice nebo Komunitní škola Traplice, z. s. 
 

Schvaluje          
bod 15/3/14  
 

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

Schvaluje 
bod 16/3/14  
 

smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Traplice a RWE GasNet, s.r.o. 
týkající se uložení plynovodu na obecním pozemku č. parc. 3132/1 v k. ú. 
Traplice. 

Bere na vědomí          
bod 17/3/14  
 

výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Přírodní zahrada MŠ 
Traplice“, vybrána byla firma TEWIKO systems, s. r. o. Liberec. 
 

Schvaluje        
bod 18/3/14  
 

změnu stanov Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti 
„Babicko“ – v článku VIII – Zdroje příjmů svazku – se doplňuje bod „g) 
dotace fyzických a právnických osob na výstavbu vodovodních řadů“ 
 

  
 
 
 
V Traplicích 28.8.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Milan Rozum                                                                                 Přemysl Šimoník 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            
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