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U S N E S E N Í  č. 2/18 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 28. května 2018 v 18.30 hod. na OÚ 

 
 

Zastupitelstvo obce: 

 

Schvaluje 
bod 2/3/18 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 

řídícím schůze.  

 

Schvaluje 
bod 3/3/18 

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

ověřovatele zápisu: Fedorová G.,  Slavík J. 

zapisovatel: P. Kuneta 

 

Provedlo 
bod 4/3/18 

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

28.2.2018. 

 

Bere na vědomí 

bod 5/3/18 

 

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

28.2.2018. 

 

Schvaluje 
bod 6/3/18 

 

závěrečný účet obce Traplice za rok 2017 bez výhrad. Součástí závěrečného 

účtu za rok 2017 je: 

- plnění rozpočtu – příjmy a výdaje 

- zpráva č. 366/2017/IAK o přezkoumání hospodaření obce v r. 2017 

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

přílohy) příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Traplice za rok 2017 

Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad. 

 

Schvaluje 
bod 7/3/18 

 

účetní uzávěrku za rok 2017 (součástí účetní uzávěrky je rozvaha, výkaz zisku, 

příloha, inventarizační zpráva) sestavenou k datu 31.12.2017. 

Schvaluje 
bod 8/3/18 

 

podle stanov sdružení VODOVOD Babicko příspěvek Obce Traplice sdružení 

takto: 

- příspěvek ve výši 24.448,40 Kč jako úhradu vratky za DPH při 

pořízení kontejnerů na tříděný odpad 

- příspěvek ve výši 61.988,20 Kč jako podíl na spolufinancování dotační 

akce „Rozšíření společné separace odpadů“ 

- příspěvek ve výši 91.142,44 Kč jako podíl na spolufinancování dotační 

akce „Výstavba vodovodu v oblasti Babicko“ 
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Schvaluje 
bod 9/3/18 

 

rozpočtové opatření č. 1/2018 

 

Schvaluje 
bod 10/3/18 

 

výběr dodavatele projektu „Traplice – Územní studie ÚS1 a ÚS2“ - Ing. arch. 

Radoslav Špok, ATELIER RS, Průmyslová 913, 68601 Uh. Hradiště,               

IČ 10093010. 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení výše uvedených studií za cenu 

176.000,- Kč 

 

Schvaluje 
bod 11/3/18  

 

přijetí dotace od Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR ve výši 450.000,- Kč na 

pořízení dopravního automobilu s požárním přívěsem pro JPO III Traplice, 

zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování této akce ve výši do 250.000,- 

Kč a pověřuje radu obce výběrem dodavatele tohoto dopravního automobilu. 

 

Schvaluje  
bod 12/3/18  

 

smlouvu č. D/2630/2018/KH o poskytnutí dotace od Zlínského kraje na 

pořízení dopravního automobilu s požárním přívěsem pro JPO III Traplice ve 

výši 300.000,- Kč a schvaluje přijetí této podpory. 

 

Souhlasí  
bod 13/3/18  

 

s poskytnutím investičního a neinvestičního úvěru na předfinancování dotace 

pro akci „Vybavení odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu ZŠ 

Traplice“ ve výši 4.000.000,- Kč od Komerční banky s úrokovou sazbou 1 M 

pribor + 0,63 %. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s ručením investičního a neinvestičního úvěru ve 

formě avalu obce na blankosměnce. 

  

Schvaluje  
bod 14/3/18  

 

vydání záměru na prodej částí pozemků v k. ú. Traplice č. parc. 3149/39 o 

výměře cca 160 m2, 3149/40 o výměře cca 220 m2, 3149/52 o výměře cca 300 

m2 a 3149/51 o výměře cca 160 m2. 

 

Schvaluje  
bod 15/3/18  

 

záměr na prodej pozemku v k. ú. Traplice č. st. 166 o výměře 36 m2. 

 

Schvaluje  
bod 16/3/18  

 

prodej pozemků č. parc. 2543/1 o výměře 406 m2 a č. parc. 2543/2 o výměře 

213 m2 v k. ú. Traplice z vlastnictví Obce Traplice do ********* nar. 

*********** a ***********, nar. *********, bytem ********** č. p. ***, 

68*** za cenu 16,50 Kč za 1 m2 plus náklady spojené s převodem 

nemovitosti, celková cena je 11.214,- Kč. 

 

Schvaluje  
bod 17/3/18  

 

prodej části pozemku č. parc. 1962/8 v k. ú. Traplice o výměře 42 m2 podle 

geometrického plánu č. 518-84/2014 - část je označena parc. číslem 1962/20 – 

********* *******, nar. ******, bytem ******** č.p. *** za cenu 2100,- 

Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující. 

Zastupitelstvo obce pověřuje za Obec Traplice podpisem smlouvy o prodeji 

výše uvedeného pozemku místostarostu obce Ing. Petra Kunetu. 
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Schvaluje 
bod 18/3/18  

 

smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330043825/002 mezi obcí 

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

Budějovice 7, 370 01 pro akci „Traplice, Zlámal, kabel NN“ na pozemku obce 

parc.č.  1905/94,1905/95 v katastrálním území Traplice. 

 

Schvaluje  
bod 19/3/18  

 

smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0256/18 pro akci 

„Prodloužení chodníku od Sušic“ mezi Obcí Traplice a Zlínským krajem 

zastoupeným ŘSZK, p.o. Zlín, K Majáku 5001. 

  

Schvaluje  
bod 20/3/18  

 

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

– jednotná kanalizace, výkon TDS“ firmu Král – service s.r.o., Staré Město, 

Amálie Škráškové 1178 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem. 

 

Schvaluje 
bod 21/3/18  

 

smlouvu o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů s Obcí 

Huštěnovice, Huštěnovice 92, 68704 Babice. 

 

Schvaluje  
bod 22/3/18  

 

vydání záměru na prodej pozemků v k. ú. Traplice č. parc. 3190 o výměře 12 

m2, 3193 o výměře 23 m2, st. 308/4 o výměře 47 m2. 

Schvaluje  
bod 23/3/18 

 

nákup pásu pozemku vyčleněného z pozemků č. parc. 2843/3, 2843/4 a 2833/1 

v k. ú. Traplice o minimální šíři 3,75 m a délce cca 52 m pro přeložení trasy 

účelové komunikace v pasportu komunikací obce Traplice označené jako 

„23u“ z důvodu stavby domu na parcelách 2843/3,4. Pro konečné schválení 

nákupu výše uvedeného pozemku bude zhotoven geometrický plán. 

  

Schvaluje  
bod 24/3/18  

 

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030043984/001 

mezi Obcí Traplice a  E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice 7, 370 01 za účelem umístění přenosové soustavy vedení 

NN (kabel, sloup) pro akci „Traplice silnice III/42820, Obec, přeložka NN“ na 

pozemcích obce č. parc. 3105/125, 70/2, 3105/133 v k. ú. Traplice. 

 

 

 

V Traplicích 28. 5 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            
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