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U S N E S E N Í  č. 4/14 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 
konaného 15. prosince 2014 v 19.00 hod. na OÚ 

 
 
 
 
Zastupitelstvo obce: 
 
Schvaluje 
bod 3/4/14 

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

Schvaluje 
bod 4/4/14 

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

Provedlo 
bod 5/4/14 

kontrolu usnesení zastupitelstva obce z minulého zasedání ZO, které se konalo 
3.11.2014. 
 

Bere na vědomí 
bod 6/4/14 
 

zprávu o činnosti rady obce od zasedání ZO, které se konalo 28.8.2014. 
 

Schvaluje 
bod 7/4/14  
 

rozpočtové provizorium na rok 2015 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 2015 s 1/12 
objemu rozpočtu roku 2014 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 2015 
s 1/12 objemu rozpočtu roku 2014 na měsíc.  
  

Schvaluje 
bod 8/4/14  
 

rozpočtové opatření č. 3/2014 

Zřizuje 
bod 9/4/14 a) 
 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb. pro volební období 
2014 – 2018 finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce Traplice. Oba 
výbory budou tříčlenné. 
 

Zřizuje 
bod 9/4/14 b) 
 

kulturní komisi. 
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Schvaluje 
bod 10/4/14  
 

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších právních předpisů: 

1) do funkce předsedy výboru finančního ing. T. Valera 
do funkce členů výboru finančního ing. P. Ondrucha, Bc. G. Fedorovou 
      2)   do funkce předsedy výboru kontrolního PaedDr. E. Haberlandovou 
do funkce členů výboru kontrolního p. M. Skopala, pí. J. Prokešovou 

3)   do funkce předsedy kulturní komise p. J. Balíčka 
 

Schvaluje 
bod 11/4/14 
 

 Zastupitelstvo obce Traplice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích 
stanoví, že neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává 
funkci předsedy výboru, bude odměna poskytována ve výši 700,- Kč, předseda 
kulturní komise bude funkci vykonávat bez nároku na odměnu. 
 
 Zastupitelstvo obce Traplice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích 
stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému 
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle 
rozhodnutí zastupitelstva obce náleží nejvyšší odměna.  

Zastupitelstvo obce Traplice v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce předsedy 
finančního a kontrolního výboru se budou poskytovat od 1.1.2015. 

 
Schvaluje          
bod 12/4/14  
 

 zástupce obce do rady ZŠ a MŠ Traplice P. Šimoníka a Ing. R. Kotyzu. 
 

Schvaluje 
bod 13/4/14  
 

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 13,89 Kč včetně DPH za 
1m3 odváděné odpadní vody. Při směrném množství 36 m3 odpadní vody na 1 
obyvatele je výše poplatku pro rok 2015 stanovena na 500,- Kč za osobu a rok.  
 
 

Schvaluje          
bod 14/4/14  
 

výši poplatku za svoz TKO pro rok 2015 ve stejné výši jako v roce 2014, tj. 
530,- Kč na osobu a rok. 
 

Schvaluje          
bod 15/4/14  
 

dodatek ke Smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst a 
odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu mezi 
Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost a Obcí Traplice. 
 

Schvaluje          
bod 16/4/14  
 

stanovy Mikroregionu Staroměstsko.    
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Schvaluje 
bod 176/4/14  
 

vydání záměru na prodej částí obecního pozemku č. parc. 719/10 o výměře 
odpovídající půdorysu stávajících vinných sklepů nacházejících se na 
uvedeném pozemku  
 

Schvaluje 
bod 18/4/14  
 

smlouvu č.: 1030019500/001o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice a Obcí Traplice. 
 

Schvaluje        
bod 19/4/14  
 

rozšíření žádosti o dotaci na akci „Traplice – kanalizace stoky H, H1, H2, J1“ 
o stoku A4, zastupitelstvo obce také schvaluje případné spolufinancování této 
akce včetně zadání výběrového řízení na dodavatele této akce. Zastupitelstvo 
obce schvaluje realizaci této akce v případě získání dotace.  
 

Schvaluje        
bod 20/4/14 

konání Tříkrálové sbírky v obci Traplice dne 11. 1. 2015 a schvaluje vedoucí 
skupinek. 

  
  
 
 
 
V Traplicích 15. 12. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            
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