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U S N E S E N Í  č. 5/17 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 11. prosince 2017 v 18.00 hod. na OÚ 
 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

Schvaluje 
bod 2/5/17 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 

řídícím schůze.  

 

Schvaluje 
bod 3/5/17 

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

ověřovatele zápisu: Fedorová G.,  Slavík J. 

zapisovatel: P. Kuneta 

 

Provedlo 
bod 4/5/17 

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

2.10.2017. 

 

Bere na vědomí 

bod 5/5/17 

 

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

2.10.2017. 

 

Schvaluje 
bod 6/5/17 

 

rozpočtové provizorium na rok 2018 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 2018 s 1/12 

objemu rozpočtu roku 2017 na měsíc.  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro příspěvkovou 

organizaci Základní školu a Mateřskou školu Traplice. ZŠ a MŠ Traplice bude 

hospodařit v období do schválení rozpočtu pro rok 2018 s 1/12 objemu 

rozpočtu roku 2017 na měsíc. 

Zastupitelstvo obce schvaluje, že v období rozpočtového provizoria bude 

možné uhradit závazky vyplývající z uzavřených smluv v roce 2017 i 

v případě překročení limitu vyplývajícího z podmínek provizoria. 

 

Schvaluje 
bod 7/5/17 

 

rozpočtové opatření č.5/2017 

Schvaluje 
bod 8/5/17  

 

střednědobý výhled rozpočtu Obce Traplice na roky 2019 – 2023. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a 

Mateřské školy Traplice na roky 2019 – 2023. 

 

 



                 O B E C  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE   

   

 

 

 

 

 

 

  
                  Traplice   USNESENÍ  Č. 5 /17 Počet stran: 4 

                IČO: 00291439 
                  okr. Uh. Hradiště 

  Číslo strany: 2 

 

Vydání: 5/17     

Revize: -  Schválilo Zastupitelstvo obce Traplice Datum: 11.12.2017 

 

Schvaluje 
bod 9/5/17  

 

poplatek za stočné na rok 2018 beze změny. Poplatek za odvádění odpadních 

vod byl stanoven na základě výpočtu - stočné ve výši 13,88 Kč včetně DPH za 

1m3 odváděné odpadní vody. Při směrném množství 36 m3 odpadní vody na 1 

obyvatele je výše poplatku pro rok 2018 stanovena na 500,- Kč vč. DPH za 

osobu a rok. Poplatek pro byty (za 35 m3) je  486,- Kč vč. DPH. 

 

 

Schvaluje 
bod 10/5/17 

 

výši poplatku za svoz TKO pro rok 2018 ve stejné výši jako v roce 2017, tj. 

530,- Kč na osobu a rok. 

Schvaluje 
bod 11/5/17 

 

výběr dodavatele akce „Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek SO 301 – 

jednotná kanalizace“ firmu Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., 

Benátky 17, Veselí nad Moravou, IČ 26229455. Zastupitelstvo obce pověřuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.  

 

Schvaluje 
bod 12/5/17  

 

výběr dodavatele akce „Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek SO 102 

Chodník a SO 103 Napojení MK a sjezdy“ firmu Vodohospodářské stavby 

Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, Veselí nad Moravou, IČ 26229455. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným 

uchazečem. 

 

Schvaluje  
bod 13/5/17  

 

nákup pozemku č. parc. 125/28 v k. ú. Traplice o výměře 1159 m2 za celkovou 

cenu 23.180,- Kč. 

 

Schvaluje  
bod 14/5/17  

 

nákup částí pozemků č. parc. 669/1, st. 281, st. 407, 672/1, 671/1, 679/1, 

663/4, 663/3, 654, 653/1, 649/2 v k. ú. Traplice pod účelovou komunikací 

(polní a asfaltovou cestou v lokalitě Zahrady) o celkové výměře cca 350 m2. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování geometrického plánu trasy budoucí 

zpevněné komunikace a jednání s vlastníky pozemků o odkupu. 

 

Schvaluje  
bod 15/5/17  

 

smlouvu o správě svěřeného majetku mezi obcí Traplice a Sdružením měst a 

obcí východní Moravy se sídlem:  tř. T. Bati 5146, Zlín 760 01 IČO:          

45659168 na správu a bezplatné užívání majetku - kompostéry v počtu kusů 

20. 

 

Schvaluje  
bod 16/5/17  

 

výměnu osvětlení v tělocvičně základní školy v hodnotě cca 250.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostou výběrem dodavatele a upřesněním 

nákladů akce. 

 

Schvaluje  
bod 17/5/17  

 

vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro Komunitní školu Traplice za rok 2017. 

Byla využita celá částka podle pravidel dotace a veřejnoprávní smlouvy č. 

5/2016. 
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Schvaluje  
bod 18/5/17  

 

veřejnoprávní smlouvu č. 2/2017 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 

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

02987236. Předmětná částka je 285.000,- Kč.  

 

Schvaluje 
bod 19/5/17  

 

vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro TJ Traplice za rok 2017. Byla využita 

celá částka podle pravidel dotace a veřejnoprávní smlouvy č. 6/2016. 

 

Schvaluje  
bod 20/4/17  

 

veřejnoprávní smlouvu č. 3/2017 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 

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

částka je 150.000,- Kč. 

 

bod 21/5/17  

 

bez usnesení 

 

 

Schvaluje 
bod 22/5/17  

 

ponechání odměn za výkon funkce u neuvolněných zastupitelů obce od 

1.12018 beze změny. 

 

Schvaluje 
bod 23/5/17  

 

konání Tříkrálové sbírky v obci v termínu 14.1.2018 od 13:00 hodin. 

Schvaluje 
bod 24/5/17  

 
 

veřejnoprávní smlouvu č. 4/2017 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 

obce Traplice mezi Obcí Traplice a ZO ČZS Traplice IČ: 67028713.  

Předmětná částka je 30.000,- Kč. 

 

Schvaluje 
bod 25/5/17  

 

výběr dodavatele akce: Obec Traplice – dodávka „Víceúčelový komunální 

stroj typu rider včetně příslušenství“ firmu Zahradní technika Zdeněk Omelka, 

Na Kapli 1559, Napajedla, IČ 68047177. Zastupitelstvo obce schvaluje 

financování akce částečně z vlastních prostředků (270.000,- Kč), zbytek 

pomocí bankovního úvěru a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo 

s vítězným uchazečem.  

Schvaluje 
bod 26/5/17  

 

výběr dodavatele akce: bankovní úvěr na pořízení víceúčelového komunálního 

stroje typu rider včetně příslušenství ve výši 970.000,- Kč – banku Česká 

spořitelna a.s., IČ 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62. Zastupitelstvo 

obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o úvěru s vítězným peněžním 

ústavem.  

 

Schvaluje 
bod 27/5/17  

 

vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro Myslivecký spolek Traplice za rok 

2017. Byla využita celá částka podle pravidel dotace a veřejnoprávní smlouvy 

č. 1/2017. 
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Schvaluje 

bod 28/5/17  

 

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030039224/002 

mezi Obcí Traplice a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice pro zatížení 

pozemku č. 3173 ve vlastnictví obce kabelovým vedením NN. 

 

 

V Traplicích 11. 12. 2017 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


