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U S N E S E N Í  č. 4/17 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 2. října 2017 v 19.00 hod. na OÚ 
 

 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

Schvaluje 
bod 2/4/17 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 

řídícím schůze.  

 

Schvaluje 
bod 3/4/17 

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

ověřovatele zápisu: Fedorová G.,  Slavík J. 

zapisovatel: P. Kuneta 

 

Provedlo 
bod 4/4/17 

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

21.6.2017. 

 

Bere na vědomí 

bod 5/4/17 

 

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

21.6.2017. 

 

Schvaluje 
bod 6/4/17 

 

nové Stanovy dobrovolného svazku obcí  VODOVOD BABICKO 

 

bod 7/4/17 

 

bez usnesení 

Schvaluje 
bod 8/4/17 a) 

 

prodej části pozemku č. parc. 3173 v k. ú. Traplice o výměře 198 m2 a část 

pozemku č. parc. 3127/1 o výměře 45 m2 v k. ú. Traplice v geometrickém 

plánu č. 586-37/2017 označené písmeny „b“ a „c“ panu ******** *********, 

r.č. ******/****, bytem Traplice ** za celkovou cenu 12150,- Kč..  

Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje nákup části pozemku č. parc. 47/5 v k. 

ú. Traplice o výměře 138 m2 v geometrickém plánu č. 586-37/2017 označenou 

písmenem „a“ za cenu 6900,- Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje případnou směnu výše uvedených nemovitostí 

s doplatkem rozdílu v ceně pozemků panem *********** ******** Obci 

Traplice ve výši 5250,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Traplice pověřuje starostu podpisem smluv potřebných pro 

převod uvedených nemovitostí. 
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Schvaluje 
bod 8/4/17 b) 

 

prodej části pozemku č. parc. 3127/1 v k. ú. Traplice o výměře 676 m2 a část 

pozemku č. parc. 3173 v k. ú. Traplice o výměře 46 m2 v geometrickém plánu 

č. 593-54/2017 označené písmeny „h“ a „i“ panu **** ******** ********, 

r.č. ******/****, bytem Uh. Hradiště, *********** ************ *** za 

celkovou cenu 36100,- Kč.  

Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje nákup částí pozemku č. parc. st. 86 v k. 

ú. Traplice o celkové výměře 176 m2 v geometrickém plánu č. 593-54/2017 

označenou písmenem „j“ a „c“ za cenu 8800,- Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje případnou směnu výše uvedených nemovitostí 

s doplatkem rozdílu v ceně pozemků panem ****. ******** ******* Obci 

Traplice ve výši 27300,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Traplice pověřuje starostu podpisem smluv potřebných pro 

převod uvedených nemovitostí. 

 

 

Schvaluje 
bod 9/4/17 

 

nákup části pozemku č. 330/2 v k. ú. Sušice o výměře 52 m2 v geometrickém 

plánu č. 430-46/2017 označené jako č. parc. 330/3 za celkovou cenu 5200,- 

Kč. 

 

Schvaluje 
bod 10/4/17 

 

záměr obce na prodej části pozemku č. parc. 719/10 o výměře cca 78 m2 – 

plocha před rodinným domem čp. 102. 

 

Schvaluje 
bod 11/4/17  

 

prodej části pozemku č. parc. 3105/14 v k.ú. Traplice o výměře 70 m2 

v geometrickém plánu č. 592-18/2017 označené č. parc. 3105/141 do SJM 

***** *********, r.č. ********* a ****** ******, r.č. ******, oba bytem 

Traplice čp. *** za celkovou cenu 4000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje nákup části pozemku č. parc. 696/4 o 

výměře 150 m2 v geometrickém plánu č. 592-18/2017 označené č. parc. 696/5 

za celkovou cenu 4000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje případnou směnu výše uvedených nemovitostí 

bez doplatku od žádné ze smluvních stran.  

Zastupitelstvo obce Traplice pověřuje starostu podpisem smluv potřebných pro 

převod uvedených nemovitostí. 

 

Schvaluje  
bod 12/4/17  

 

prodej části pozemku č. parc. 719/10 v k. ú. Traplice o celkové výměře 100 m2 

v geometrickém plánu č. 588-534/2017 označené písmenem „a“ – 11 m2 a 

číslem parcely 719/26 – 89 m2 panu **** *******, r.č. *******, bytem 

Traplice čp. *** za celkovou cenu 5000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce Traplice pověřuje starostu podpisem smlouvy potřebné pro 

převod uvedené nemovitosti. 

 

Schvaluje  
bod 13/4/17  

 

nákup pozemků č. parc. 125/30, 125/29, 177/1, 177/2 a 184 v k. ú. Traplice o 

celkové výměře 2711 m2 za celkovou cenu 54.220,- Kč. 
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Schvaluje  
bod 14/4/17  

 

podání žádosti o dotaci na financování akce „Silnice III/42820: Traplice, 

průjezdní úsek SO 301 – Jednotná kanalizace“. Zastupitelstvo obce schvaluje 

spolufinancování této akce v případě získání dotace. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání zadávacího řízení pro výběr dodavatele 

této akce. 

 

Schvaluje  
bod 15/4/17  

 

podání žádosti o dotaci na financování akce „Silnice III/42820: Traplice, 

průjezdní úsek SO 102 Chodník a SO 103 Napojení MK a sjezdy“. 

Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování této akce v případě získání 

dotace.  

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání zadávacího řízení pro výběr dodavatele 

této akce. 

 

Schvaluje  
bod 16/4/17  

 

podání žádosti o dotaci na financování akce „Cyklostezka se smíšeným 

provozem cyklistů a chodců“ Traplice - Sušice. Zastupitelstvo obce schvaluje 

spolufinancování této akce v případě získání dotace.  

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání zadávacího řízení pro výběr dodavatele 

této akce. 

 

Schvaluje  
bod 17/4/17  

 

usnesení: Obec Traplice, zřizovatel Základní a Mateřské školy Traplice, okres 

Uherské Hradiště, Traplice 375, souhlasí se zapojením do projektu IMAP1 a 

MAP2 realizovanými městem Uherské Hradiště na území ORP Uherské 

Hradiště a souhlasí se svou finanční účastí na spolufinancování 5% 

spolupodílu na těchto projektech s tím, že konkrétní výše spolupodílu 

připadajícícho na obec Traplice bude přepočtena v poměrné výši dle počtu 

žáků ZŠ a MŠ Traplice, Traplice 375. 

 

Schvaluje 
bod 18/4/17  

 

omezení vjezdu motorových vozidel do ulice ke škole. 

 

Projednalo  
bod 19/4/17  

 

pořízení víceúčelového stroje kloubového typu s šířkou do 125 cm včetně 

základního příslušenství (kartáč, sněhová radlice, sekačka, posýpač), 

zastupitelstvo schvaluje financování nákupu pomocí úvěru nebo leasingu – na 

výběr dodavatele i poskytovatele úvěru nebo leasingu bude provedeno 

výběrové řízení. 

  

Schvaluje  
bod 20/4/17  

 

zástupce obce do školské rady Přemysla Šimoníka  a Radka Kotyzu. 

 

 

Schvaluje 
bod 21/4/17  

 

pořízení nebo rozšíření kamerového systému do prostoru u autobusové 

zastávky u školy. 
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Schvaluje 
bod 22/4/17  

 

rozpočtové opatření č. 4/2017. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové 

opatření č. 3/2017 schválené radou obce dne 24.7.2017. 

 
 

 

 

 

V Traplicích 2. 10. 2017 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            
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