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U S N E S E N Í  č. 2/15 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 18. května 2015 v 19.00 hod. na OÚ 
 

 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

Schvaluje 
bod 2/2/15 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 

řídícím schůze.  

 

Schvaluje 
bod 3/2/15 

návrhovou komisi ve složení:  Kotyza R., Valer T., Skopal M.  

ověřovatele zápisu: Šimoník P.,  Slavík J. 

zapisovatel: P. Kuneta 

 

Provedlo 
bod 4/2/15 

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

2.3.2015. 

 

Bere na vědomí 

bod 5/2/15 

 

zprávu o činnosti rady obce od zasedání ZO, které se konalo 2.3.2015. 

 

Schvaluje 

bod 6/2/15  

 

dodatek č. 2 ke smlouvě č. O/0086/2010/DOP o příspěvku obce na zajištění 

dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou 

dopravou 

  

Schvaluje 

bod 7/2/15  

 

prodej pozemku č. parc. 3105/136 v k. ú. Traplice o výměře 11 m2 panu 

****************, nar. *********, bytem Traplice ***,  cena pozemku je 

50,- Kč za 1 m2 plus náklady spojené s převodem vlastnictví, celková cena je 

2550,- Kč. 

 

Schvaluje 

bod 8/2/15 

 

vydání záměru na prodej části obecního č. parc. 3173 o výměře cca 50 m2.  

 

Schvaluje 

bod 9/2/15 

 

ponechání výše odměn neuvolněným zastupitelům za výkon funkce v původní 

výši vzhledem k jejich změně od 1.4.2015. 

 

Schvaluje 

bod 10/2/15  

 

smlouvu č. OT-014330029344/001 o zřízení věcného břemene mezi obcí a 

E.ON Distribuce týkající se provedené stavby „Traplice, kabel NN“ dle 

geometrického plánu č. 529-18a/2015. 
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Schvaluje 
bod 11/2/15 

 

rozpočtové opatření č. 2/2015. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2015 schválené 

radou obce dne 20.4.2015 usn. 5/2015. 

 

Schvaluje           

bod 12/2/15  

 

 směrnici k zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách ze dne 18.5.2015. 

Zastupitelstvo obce ruší Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Obcí 

Traplice účinná od 5.3.2013. 

 

Schvaluje           

bod 13/2/15  

 

Obecně závaznou vyhlášku obce Traplice č. 1/2015, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Traplice. 

Zastupitelstvo obce ruší obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 účinnou od 

1.1.2010. 

 

Schvaluje           

bod 14/2/15  

 

veřejnoprávní smlouvu č. 1/2015 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 

obce Traplice mezi Obcí Traplice a TJ Traplice IČ: 60370106. 

Schvaluje           

bod 15/2/15  

 

veřejnoprávní smlouvu č. 2/2015 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 

obce Traplice mezi Obcí Traplice a Komunitní školou Traplice, z. s.  IČ: 

02987236. 

 

Projednalo          

bod 16/2/15  

 

návrh plánovací smlouvy týkající se závazku obce vybudovat příjezdovou 

místní komunikaci 02u, zastupitelstvo obce rozhodnutí odkládá na příští 

zasedání zastupitelstva obce. 

  

Bere na vědomí         

bod 17/2/15  

 

rezignaci Ing. Petra Ondrucha na funkci člena finančního výboru ke dni 

31.3.2015 

Projednalo          

bod 18/2/15  

 

volbu chybějícího člena finančního výboru. Zastupitelstvo tento bod odkládá 

na příští chůzi zastupitelstva obce. 

Schvaluje           

bod 19/2/15 a) 

 

nákup nemovitosti č.p. 289, stavební parcely č. st. 168 o výměře 356 m2 a 

pozemkové parcely č. 719/6 o výměře 312 m2 v k. ú. Traplice. 

Neschvaluje           

bod 19/2/15 b) 

 

účast obce v prvním kole výběrového řízení č. BUH/015/2015 na koupi 

nemovitostí uvedených v bodě 19/2/15 a). 

 

V Traplicích 18. 5. 2015 

 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            
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