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Usnesení a zápis č. 8/2015 
 

 

Ze schůze rady obce konané dne 7. července 2015 ve 20:00 hodin na OÚ Traplice 

 

 

 

 

Bod 1/8/2015 

 

Program jednání rady obce: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele, ověřovatele  

4. Plnění úkolů z min. zasedání RO 

5. Rozdělení střechy KD 

6. Příloha servisní smlouvy Satturn 

7. Kontejner na potravinářský olej 

8. Pumpa u cesty k Jalubí 

9. Žádost o půjčku z FKSP 

10. Info – dotace Babicko a kanalizace 

11. Rekapitulace hospodaření s odpady 

12.  Závěr 

 

 

Rada obce: 
 

 

Schvaluje 
bod 2/8/2015 

program jednání přednesený starostou 
Hlasování:   pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Schvaluje 
bod 3/8/2015 

zapisovatel P. Kuneta, ověřovatel P. Šimoník 
Hlasování:   pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

 

Projednala 
bod 4/8/2015 

plnění úkolů z minulého zasedání RO 

 

 

 

Projednala 
bod 5/8/2015 

 

žádost p. Procházky o rozdělení střechy a prostoru pod ní a opravu 

plotu mezi kulturním domem a jeho rodinným domem. Vzhledem ke 

komplikované katastrální a stavební dispozici navrhuje rada několik 

variant k projednání s p. Procházkou. 
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Schvaluje 
bod 6/8/2015 

 

přílohu č. 01/2015 ke smlouvě č. 051/07/TKR/SP o servisu a 

provozování TKR podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb., v platném 

znění. Jedná se o změnu poplatků poplatkové skladby, nová výše 

poplatku bude 121,24 Kč vč. DPH. 
Hlasování:   pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Schvaluje 
bod 7/8/2015 

 

pořízení sběrných nádob na použité potravinářské oleje. 
Hlasování:   pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Schvaluje 
bod 8/8/2015 

 

zakoupení pumpy na studnu u cesty k Jalubí podle předložené cenové 

nabídky.  
Hlasování:   pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Schvaluje 
bod 9/8/2015 

 

návratnou bezúročnou půjčku ze sociálního fondu – FSP ve výši 

20.000,- Kč zaměstnankyni obce Ivetě Pavolové. 
Hlasování:   pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Projednala 
bod 10/8/2015 

 

informaci týkající se žádosti o dotaci Sdružení obcí Babicko na 

pořízení svozového vozidla a kontejnerů na tříděný odpad. Starosta 

podal na základě dotazu radních informace o průběhu projektu. 

Zejména pak radu obce dodatečně informoval o tom, že v měsíci 

březnu bylo na úrovni Sdružení obcí Babicko rozhodnuto o podání 

žádosti o přidělení dotace, dále že v měsíci červenci byla ze strany 

SFŽP tato dotace schválena ve výši 4.970.700,- Kč. Rovněž 

informoval o tom, že bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele 

tohoto vozidla a že vítězem tohoto výběrového řízení se stala 

společnost Kobit spol. s r. o. Hodnota takto pořizovaného majetku činí 

6.291.879,- Kč vč. DPH.  

Dále starosta informoval radu obce o tom, že zatím nemá k dispozici 

písemný záměr, který by se zevrubně zabýval ekonomickou rozvahou 

provozu svozového vozidla (zejména výkupní ceny, provozní náklady 

atp.).  

Rovněž zatím není k dispozici písemný dokument, který by alespoň 

rámcově popisoval pravidla budoucího provozování svozového 

vozidla a kontejnerů na tříděný odpad v rámci Sdružení (rozdělení 

nákladů mezi obce, další společný postup u směsného odpadu, 

personální náročnost atp.). 

Starosta rovněž informoval radu obce o dobrých zkušenostech, které 

mají s tímto opatřením jiné obce (nap. Polešovice).  

Dále starosta informoval o průběhu administrace žádosti o dotaci na 

kanalizaci – stoky H – J1 a A4.žádost o dotaci Sdružení obcí Babicko 

na pořízení svozového vozidla a kontejnerů na tříděný odpad – starosta 

podal informace o průběhu projektu. Dále starosta informoval o 

průběhu administrace žádosti o dotaci na kanalizaci – stoky H – J1 a 

A4. 

  



                 O B E C  ZASEDÁNÍ RADY OBCE   

     
                  Traplice  Č. 8/2015 Počet stran: 2 

                IČO: 00291439 
                  okr. Uh. Hradiště 

  Číslo strany: 3 

 

Vydání: 1     

Revize -  Schválila: Rada obce Datum: 7.7.2015 

 

Schvaluje 
bod 11/8/2015 

 

starosta předloží radě obce rekapitulaci vývoje hospodaření s odpady 

v obce Traplice za období 2010 – 2014. 
Hlasování:   pro: 4  proti: 0   zdržel se: 1 

 

  

V Traplicích 7. 7. 2015 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kuneta        Ing. Milan Rozum 
      místostarosta         starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


