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U S N E S E N Í  č. 4/20 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 15. října 2020 v 18.30 hod. na OÚ 

 

 

 

Zastupitelstvo obce: 

 
Schvaluje 

bod 2/4/20 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 

řídícím schůze.  

 

Schvaluje 

bod 3/4/20 

návrhovou komisi ve složení:  Kotyza R., Žiška Zd. 

ověřovatele zápisu: Vávrová A.,  Slavík J. 

zapisovatel: P. Kuneta 

 

Provedlo 

bod 4/4/20 

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

12.8.2020. 

 

Schvaluje 

bod 5/4/20 

 

na základě výsledku výběrového řízení výběr dodavatele akce „Cyklostezka se 

smíšeným provozem cyklistů a chodců“ Traplice – Sušice firmu SVS – 

CORRECT spol. s r. o., sídlem Bílovice 513, 68712, IČ 25513141 a pověřuje 

starostu podpisem příslušné smlouvy o dílo. 

Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování akce z rozpočtu obce a 

z dotace programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

Schvaluje 

bod 6/4/20 

 

na základě výsledku výběrového řízení výběr dodavatele akce „Traplice – 

prodloužení chodníku od Sušic“ firmu SVS – CORRECT spol. s r. o., sídlem 

Bílovice 513, 68712, IČ 25513141 a pověřuje starostu podpisem příslušné 

smlouvy o dílo. 

Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování akce z rozpočtu obce a 

z dotace SRDI. 

 

Schvaluje 

bod 7/4/20 

 

na základě výsledku výběrového řízení výběr dodavatele akce „Traplice – 

přestavba budovy bývalé MŠ na bytové jednotky“ firmu KODRLA s. r. o., 

sídlem Huštěnovice 363, 68703, IČ 25547453 a pověřuje starostu podpisem 

příslušné smlouvy o dílo. 

Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování akce z rozpočtu obce a 

z dotace Ministerstva financí. 
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Schvaluje 

bod 8/4/20 

 

pořízení úvěru ve výši 4 mil. Kč na spolufinancování projektu „Traplice – 

přestavba budovy bývalé MŠ na bytové jednotky“ a schvaluje zahájení výběru 

poskytovatele tohoto úvěru. 

 

Schvaluje 

bod 9/4/20 

 

nové stanovy dobrovolného svazku obcí VODOVOD Babicko, Kudlovice 39, 

68703, IČ 60369817 včetně přijetí Obce Jankovice do svazku. 

 

Schvaluje 

bod 10/4/20 

 

smlouvu č.: 1030059299/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

České Budějovice 7, 370 01 týkající se umístění stavby „Traplice, Říhová, 

kabel NN“ na pozemcích obce č. parc. 841/18 a 3105/133 v k. ú. Traplice. 

 

Schvaluje 

bod 11/4/20  

 

smlouvu č.: OT-014330058895/003 o zřízení věcného břemene mezi Obcí 

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

Budějovice 7, 370 01 týkající se umístění stavby „Traplice, směr Jalubí, 

Šimík, úpr. DS“ na pozemcích obce č. parc. 719/10, 3105/125 v k. ú. Traplice. 

 

Bere na vědomí 

bod 12/4/20  

 

zprávu o uplatňování územního plánu obce Traplice v uplynulém období 2013 

– 2020 a pověřuje starostu zasláním nesouhlasných stanovisek k některým 

bodům zprávy na MěÚ Uh. Hradiště, odbor územního plánování. 

 

Schvaluje  

bod 13/4/20  

 

darovací smlouvu mezi Obcí Traplice jako obdarovaným a Zlínským krajem, 

se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90, IČO: 70891320 jako 

dárcem na darované nemovitosti – pozemky: 

- p. č. 719/30, ostatní plocha, o výměře 4 m2, 

- p. č. 719/31, ostatní plocha, o výměře 23 m2, 

- p. č. 719/32, ostatní plocha, o výměře 2 m2, 

- p. č. 719/33, ostatní plocha, o výměře 11 m2, 

- p. č. 719/34, ostatní plocha, o výměře 7 m2, 

- p. č. 719/35, ostatní plocha, o výměře 6 m2, 

- p. č. 719/36, ostatní plocha, o výměře 1 m2, 

- p. č. 719/37, ostatní plocha, o výměře 3 m2, 

zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště 

Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1368 pro obec a k. ú. Traplice 

   

Schvaluje 

bod 14/4/20  

 

prodej části pozemku ve vlastnictví obce Traplice č. parc. 719/10 v k. ú. 

Traplice v geometrickém plánu č. 654-64/2019 označenou parc. číslem 719/41 

o celkové výměře 87 m2 paní Andree Verbíkové, ************za celkovou 

cenu 13.050,- Kč. 

 

Schvaluje 

bod 15/4/20  

 

vydání záměru na prodej částí pozemků parc. č. 3105/125 a 3105/143 pod a 

v blízkosti domu Traplice čp. 47. 

 

Schvaluje 

bod 16/4/20  

 

nákup části pozemku č. parc. st.337 v k. ú. Traplice o výměře 1780 m2 v 

geometrickém plánu č. 658-78/2019 označenou číslem parcely 3247 od 

vlastníka Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Veselská 733, 
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68724 Uherský Ostroh, IČ: 000 32 310 za celkovou cenu 206.660,- Kč.    

 

Schvaluje 

bod 17/4/20  

 

úpravu plochy na pozemcích č. parc. 3195, 3105/133, 841/18 v Chaloupkách 

drceným kamenivem nebo jiným vodu propouštějícím materiálem, popř. 

nájezdovým obrubníkem pro parkování vozidel. 

 

Schvaluje 

bod 18/4/20  

 

objednávku zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení pro akci 

„Revitalizace centra obce“ na základě upravené studie. 

Schvaluje 

bod 19/4/20  

 

odstoupení od žádosti o dotaci na pořízení nového zásahového hasičského 

vozidla – CAS podané u GŘ HZS ČR Ministerstva vnitra. 

Schvaluje  

bod 20/4/20  

 

změnu názvu nájemce u nájemní smlouvy schválené zastupitelstvem dne 

12.8.2020: „Iva Chvílová, bytem Traplice čp. 453“ se mění na „Kavárna 

Srdéčko s. r. o., Traplice 453, 68704, IČ 09552812 zastoupená: Iva Chvílová, 

nar. 17. 6. 1978, Traplice 453“    

  

  

  

  

V Traplicích 15. 10. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


