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U S N E S E N Í  č. 3/18 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 6. srpna 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:  Prokešová J., 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 

28.5.2018. 

 

Bere na vědomí 

bod 5/3/18 

 

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

28.5.2018. 

 

Schvaluje 
bod 6/3/18 

 

rozpočtové opatření č. 2/2018 

 

Schvaluje 
bod 7/3/18 

 

přijetí dotace od Ministerstva zemědělství na spolufinancování akce Silnice 

III/42820: Traplice, průjezdní úsek – SO 301 – jednotná kanalizace dle 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 25.7.2018 ve výši 6.572.000,- Kč. 

  

Schvaluje 
bod 8/3/18 

 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5624/2017 mezi VHS Javorník Veselí n. 

Mor. a Obcí Traplice – jedná se o úpravu neuznatelných nákladů na provedení 

kanalizačních přípojek dle MZe na stavbu Silnice III/42820: Traplice, 

průjezdní úsek – SO 301 – jednotná kanalizace. 

 

Schvaluje 
bod 9/3/18 

 

vypracování geometrického plánu na provedení směny a prodeje pozemků 

v areálu bývalé farmy ZD v Traplicích – dotčené pozemky jsou č. parc. 

3149/51, 3149/52, 3149/39 a 3149/40 nyní ve vlastnictví obce a č. parc. 

3149/41 a 3149/42 ve vlastnictví soukromého vlastníka - dle náčrtu v příloze 

zápisu ze schůze zastupitelstva obce.  
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Schvaluje 
bod 10/3/18 

 

nákup pozemků v areálu bývalé farmy ZD v Traplicích. Dle geometrického 

plánu č. 608-38/2018 kupuje Obec Traplice pozemky: 

- část parc. č. 3149/44 označenou písmenem „j“ – výměra 114 m2 

- část parc. č. 3149/43 označenou písmenem „m“ – výměra 26 m2 

- část parc. č. 3149/64 označenou písmenem „h“ – výměra 40 m2 

- část parc. č. 3149/43 označenou písmenem „n“ – výměra 139 m2 

- část parc. č. 3149/44 označenou písmenem „k“ – výměra 1m2 

- část parc. č. 3149/61 označenou písmenem „p“ – výměra 317 m2. 

- pozemek parc. č. st. 331/22 o výměře 7 m2. 

Cena výše uvedených pozemků činí 50,- Kč za 1 m2. 

 

Schvaluje 
bod 11/3/18  

 

prodej pozemku č. parc. st. 166 o výměře 36 m2 v k. ú. Traplice z vlastnictví 

Obce Traplice do SJM *****, nar. **** a ******, nar. ****, oba bytem ***, 

********, **** za cenu 300,- Kč za 1 m2 plus náklady spojené s převodem 

nemovitosti, celková cena je 11.800,- Kč. 

 

Schvaluje  
bod 12/3/18  

 

nominaci kulturní akce „Slovácké hody s právem v obci Traplice“ k zápisu na 

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. 

 

bod 13/3/18  

 

bez usnesení 

Schvaluje  
bod 14/3/18  

 

povolení výjimky z počtu dětí ve školní družině ZŠ Traplice podle § 111 a) 

zákona č. 561/2004 Sb. od 1.9.2018: 

- 1. oddělení - do 34 dětí 

- 2. oddělení - do 34 dětí 

 

Schvaluje  
bod 15/3/18  

 

smlouvu o dílo mezi Obcí Traplice a SÚS Slovácka Uherské Hradiště č. 

14/2018 pro akci „Oprava místní komunikace Škárovec“.  

 

Schvaluje  
bod 16/3/18  

 

v případě pronájmu ordinace novým praktickým lékařem nájemné za první rok 

pronájmu ve výši 1,- Kč za rok a případné spolufinancování základního 

vybavení ordinace do výše schválené zastupitelstvem obce. 

 

bod 17/3/18  

 

bez usnesení 

 

 

Schvaluje 
bod 18/3/18  

 

na základě výběrové studie společnosti Optimal Energy dodavatele energií pro 

odběrná místa ve vlastnictví obce takto: 

- elektřina – Dobrá energie s.r.o. 

- plyn – Dobrá energie s.r.o.  
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Schvaluje  
bod 19/3/18  

 

návrh ředitele ZŠ a MŠ Traplice na prodej vyřazených počítačů z počítačové 

učebny za 1000,- Kč za kus. 

  

Schvaluje  
bod 20/3/18  

 

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 panu ******, bytem *******, ****, nar. 

****** za cenu 50,- Kč za 1 m2 plus náklady spojené s vkladem do katastru 

nemovitostí. Celková cena je 5100,- Kč. 

 

 

 

 

V Traplicích 6. 8 2018 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            
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