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U S N E S E N Í  č. 5/15 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 7. prosince 2015 v 19.30 hod. na OÚ 
 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

 

Schvaluje 
bod 2/5/15 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 

řídícím schůze.  

 

Schvaluje 
bod 3/5/15 

návrhovou komisi ve složení:  Kotyza R., Blecha L., Skopal M.  

ověřovatele zápisu: Fedorová G.,  Slavík J. 

zapisovatel: P. Kuneta 

 

Provedlo 
bod 4/5/15 

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

21.9.2015. 

 

Bere na vědomí 

bod 5/5/15 

 

zprávu o činnosti rady obce od zasedání ZO, které se konalo 21.9.2015. 

 

Schvaluje 

bod 6/5/15  

 

Program rozvoje obce (Místní program obnovy venkova) pro obec Traplice na 

období 2016 – 2020  

Schvaluje 

bod 7/5/15  

 

vydání záměru na prodej pozemků ve vlastnictví obce Traplice č. parc. 2543/1 

a 2543/2. 

Bere na vědomí 

bod 8/5/15  

 

rezignaci pana Josefa Balíčka na funkci zastupitele ke dni 31.12.2015. 

 

Schvaluje 

bod 9/5/15 

 

odpis nevymahatelných pohledávek v účetnictví obce v celkové výši 108.865,- 

Kč, z toho je za poplatek za svoz TKO 41.265,- Kč, poplatek za stočné 

46.580,- Kč, poplatek za kabelovou televizi 21.020,- Kč. 

 

Schvaluje v případě vhodné výzvy podání žádosti o dotaci na akci „Komunitní dům 
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bod 10/5/15  

 

seniorů“ v Traplicích. Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje návrh smlouvy s   

Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy se sídlem: Tř. Tomáše 

Bati 5146, 760 01 Zlín, kde předmětem díla je zpracování žádosti o dotaci na 

projekt s pracovním názvem „Komunitní dům seniorů v Traplicích“ 

 

Schvaluje 

bod 11/5/15 

 

zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování akce „Komunitní dům seniorů“ 

v případě získání dotace na tuto akci, schvaluje zadání výběrového řízení na 

dodavatele této akce. Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci této akce 

v případě získání dotace.  

 

Schvaluje 

bod 12/5/15  

 

vydání záměru na prodej částí pozemků ve vlastnictví obce Traplice č. parc. st. 

31/4. 

Schvaluje 

bod 13/5/15  

 

smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330035513/003 mezi Obcí 

Traplice a  E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 

České Budějovice týkající se stavby realizované pod názvem „Traplice, příp. 

NN, Dibďák“ – kabelové vedení NN, skříň SS na pozemcích obce parc.č. 

3074/29, 3099/4 v katastrálním území Traplice. 

 

Schvaluje 

bod 14/5/15  

 

rozpočtové provizorium na rok 2016 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 2016 s 1/12 

objemu rozpočtu roku 2015 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 2016 s 

1/12 objemu rozpočtu roku 2015 na měsíc. 

 

Schvaluje 

bod 15/5/15  

 

poplatek za stočné pro rok 2016 beze změny. Poplatek za odvádění odpadních 

vod byl stanoven na základě výpočtu - stočné ve výši 14,29 Kč včetně DPH za 

1m3 odváděné odpadní vody. Při směrném množství 35 m3 odpadní vody na 1 

obyvatele je výše poplatku pro rok 2016 stanovena na 500,- Kč za osobu a rok.  

 

Schvaluje 

bod 16/5/15  

 

výši poplatku za svoz TKO pro rok 2016 ve stejné výši jako v roce 2015, tj. 

530,- Kč na osobu a rok. 

Schvaluje 

bod 17/5/15  

 

konání Tříkrálové sbírky v obci v roce 2016 dne 10.1.2016. 

Schvaluje 

bod 18/5/15  

 

vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro TJ Traplice za rok 2015. Byla využita 

celá částka podle pravidel dotace. 

Schvaluje 

bod 19/5/15  

 

vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro Komunitní školu Traplice za rok 2015. 

Byla využita celá částka podle pravidel dotace. 
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Schvaluje 

bod 20/5/15  

 

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8000,- Kč 

z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2717/2015/KH na výdaje za uskutečněný 

zásah jednotky SDH mimo její územní obvod za podmínky schválení dotace 

Zastupitelstvem Zlínského kraje na zasedání dne 16. 12. 2015 

 

Schvaluje 

bod 21/5/15  

 

rozpočtové opatření č. 4/2015.  

Zastupitelstvo obce schvaluje starostu obce jako osobu oprávněnou k úpravě 

rozpočtu k datu 31.12.2015. 

 

 

 

 

V Traplicích 7. 12. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            
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