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U S N E S E N Í  č. 3/17 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 21. června 2017 v 19.00 hod. na OÚ 

 
 

Zastupitelstvo obce: 

 

Schvaluje 
bod 2/3/17 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 

řídícím schůze.  

 

Schvaluje 
bod 3/3/17 

návrhovou komisi ve složení:  Kotyza R., Vávrová A. 

ověřovatele zápisu: Fedorová G.,  Slavík J. 

zapisovatel: P. Kuneta 

 

Provedlo 
bod 4/3/17 

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

10.4.2017. 

 

Bere na vědomí 

bod 5/3/17 

 

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

10.4.2017. 

 

Schvaluje 
bod 6/3/17 

 

hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 

škola Traplice za rok 2016 a souhlasí s uhrazením ztráty ve výši 428.000,75 

Kč z rezervního fondu. 

 

Schvaluje 
bod 7/3/17 

 

účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Traplice za rok 2016 sestavenou k datu 31.12.2016. 

Schvaluje 
bod 8/3/17 

 

závěrečný účet obce Traplice za rok 2016 bez výhrad. Součástí závěrečného 

účtu za rok 2016 je: 

- plnění rozpočtu – příjmy a výdaje 

- zpráva č. 306/2016/IAK o přezkoumání hospodaření obce v r. 2016 

- hospodářský výsledek a účetní uzávěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

přílohy) příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Traplice za rok 2016 

Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad.  

 

Schvaluje 
bod 9/3/17 

 

účetní uzávěrku za rok 2016 (součástí účetní uzávěrky je rozvaha, výkaz zisku, 

příloha, inventarizační zpráva) sestavenou k datu 31.12.2016. 

 

Schvaluje 
bod 10/3/17 

nápravné opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům: 

- Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu (právní 

účinky zápisu) při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, který podléhal 
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 zápisu do katastru nemovitostí. 

 

- Poskytovatel nezveřejnil veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo 

návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem 

umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem. 

 

- Územní celek jako příjemce transferu (na volby) nedodržel postupy účtování 

transferů s povinností vypořádání. 

 

- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou 

zakázku včetně všech jejich změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. 

 

Schvaluje 
bod 11/3/17  

 

účelově určený (svoz tříděného odpadu) neinvestiční příspěvek Sdružení obcí 

pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti „Babicko“ ve výši 130.000 Kč s 

povinností vyúčtovat tento příspěvek k datu 31.12.2017. 

 

Schvaluje  
bod 12/3/17  

 

rozpočtové opatření č. 2/2017 

 

bod 13/3/17  

 
bez usnesení 

Schvaluje  
bod 14/3/17  

 

prodej části pozemku č. parc. 3105/133 v k. ú. Traplice o výměře 49 m2 

v geometrickém plánu č. 583-13/2017 označenou číslem 3105/140 paní ****, 

r.č. *****, bytem ***** za celkovou cenu 2450,- Kč a uhrazení nákladů 

s převodem v katastru nemovitostí nabyvatelkou. Zastupitelstvo obce Traplice 

schvaluje smlouvu o převodech vlastnického práva k pozemkům mezi Obcí 

Traplice, Traplice 404, 68704, ******, 68704, *******, 74723, ****** a 

********, 68603, jako vlastníky pozemků a převodci a nabyvatelkou 

*********, 68704. Obce Traplice se v této smlouvě týká převod části 

pozemku č. parc. 3105/133 v k. ú. Traplice o výměře 49 m2. 

 

Schvaluje  
bod 15/3/17  

 

ponechání pravidel provozu výherních a sázkových zařízení po datu 1.1.2018 

v katastru obce ve stávajícím stavu, tzn. bez omezení. 

 

Schvaluje  
bod 16/3/17  

 

vydání záměru obce na prodej části pozemku č. 3105/14 o výměře cca 82 m2 

před domem čp. 348. 

Schvaluje  
bod 17/3/17  

 

úpravu projektu „Byty na bývalém MNV“ v dispozici – 2. NP – 1x 3-pokojový 

a 1x 2-pokojový byt, ve 3.NP (podkroví) – 2x 2-pokojový byt.  Pronájem nebo 

prodej budoucích bytů bude řešen podle aktuálních dotačních možností. 
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bod 18/3/17  

 

Zastupitelstvo obce Traplice zamítá žádost o prodej části některého z pozemků 

č. parc. 1951, 1949, 1944, 1943 v k. ú. Traplice. 

 

Schvaluje  
bod 19/3/17  

 

bez usnesení 

Schvaluje  
bod 20/3/17  

 

výběr dodavatele akce „Oprava komunikací v Chaloupkách a kolem 

zahrádkářského skladu“ firmu Správa a údržba silnic Slovácka s.r.o., Jarošov 

514, Uh. Hradiště, IČ 26913216 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem. 

 

Schvaluje 
bod 21/3/17  

 

zadání zhotovení projektové dokumentace na opravu komunikace a novou 

kanalizaci v ulici ke škole. 

 

Schvaluje  
bod 22/3/17  

 

podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Sportovní areál u ZŠ Traplice“ 

 

 

V Traplicích 21. 6. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            
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