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U S N E S E N Í  č. 2/21 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 24. května 2021 v 18.30 hod. na OÚ 

 

Zastupitelstvo obce: 

 
Schvaluje 

bod 2/2/21 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 

řídícím schůze.  

 

Schvaluje 

bod 3/2/21 

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

ověřovatele zápisu: Fedorová G.,  Slavík J. 

zapisovatel: P. Kuneta 

 

Provedlo 

bod 4/2/21 

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

8.3.2020. 

 

Schvaluje 

bod 5/2/21 

 

závěrečný účet obce Traplice za rok 2020 bez výhrad. Součástí závěrečného 

účtu za rok 2020 je: 

- plnění rozpočtu – příjmy a výdaje 

- zpráva č. 293/2020/EKO o přezkoumání hospodaření obce v r. 2020 

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

přílohy) příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Traplice za rok 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje použití zisku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Traplice ve výši 576.487,98 Kč k úhradě ztráty z minulých let ve výši 

68.180,48 Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení zbývající části zisku ZŠ a MŠ Traplice 

ve výši 508.307,50 Kč do fondu rezervního (částku 468.307,50 Kč) a do fondu 

odměn (částku 40.000,- Kč). 

Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Traplice na rok 2021. 

 

Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za rok 2020 (součástí účetní 

uzávěrky je rozvaha, výkaz zisku, příloha, inventarizační zpráva) sestavenou k 

datu 31.12.2020. 

 

Schvaluje 

bod 6/2/21 

 

rozpočtové opatření č. 1/2021 

 

Schvaluje 

bod 7/2/21 

 

spisový řád obce s účinností od 1. 6. 2021 
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Schvaluje 

bod 8/2/21 

 

záměr na prodej části obecního pozemku č. parc. 645/4 o výměře cca 190 m2 u 

domu čp. 13. 

 

Schvaluje 

bod 9/2/21 

 

záměr na prodej částí obecních pozemků č. parc. 3105/125 a 3105/14 o 

celkové výměře cca 62 m2 před domem čp. 288  

 

Schvaluje 

bod 10/2/21 

 

cenu za 1 m2 obecního pozemku při prodeji občanům Obce Traplice na 100,- 

Kč. Tato cena se stanovuje pro prodej pozemků, které nelze zastavět 

samostatnou stavbou pro bydlení nebo komerční využití a mají souvislost se 

stávající nemovitostí ve vlastnictví nabyvatele. 

 

Schvaluje 

bod 11/2/21  

 

na základě výběrového řízení výběr dodavatele technologie u rekonstrukce 

plynové kotelny u bytového domu Traplice čp. 376 firmu Ladislav Blecha, 

Traplice 408, IČ 65816382 a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o 

dílo. 

 

Schvaluje 

bod 12/2/21 

 

prodej částí obecních pozemků č. parc. 719/10 v k. ú. Traplice o výměře 227 

m2 v geometrickém plánu č. 489-25/2013 označenou  písmenem „a“ a část 

pozemku č. parc. 3116/2 v k. ú. Traplice o výměře 53 m2 v geometrickém 

plánu č. 489-25/2013 označenou písmenem „b“ paní Aleně Sehnalové, 

******za celkovou cenu 30.000,- Kč. 

 

Schvaluje  

bod 13/2/21  

 

směnu částí obecních pozemků č. parc. 3128 o výměře 13 m2 v geometrickém 

plánu č. 682-73/2020 označenou parc. č. 3128/2, č. 3105/133 o výměře 20 m2 

v geometrickém plánu č. 682-73/2020 označenou parc. č. 3105/155, č. 841/18 

o výměře 226 m2 v geometrickém plánu č. 682-73/2020 označenou parc. č. 

841/69 a č. 3214 o výměře 6 m2 v geometrickém plánu č. 682-73/2020 

označenou parc. č. 3214/2 vše v k. ú. Traplice za část pozemku č. parc. 53 v k. 

ú. Traplice o výměře 29 m2 v geometrickém plánu č. 682-73/2020 označenou 

parc. č. 53/2 a pozemek č. parc. 840 v k. ú. Traplice o výměře 206 m2 ve 

vlastnictví Milana Hořínka, ***** s tím, že pan Milan Hořínek zaplatí obci 

rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků v celkové výši 4000,- Kč. 

 

Schvaluje 

bod 14/2/21  

 

směnu části obecního pozemku č. parc. 125/26 o výměře 285 m2 v k. ú. 

Traplice v geometrickém plánu č. 696-25/2021 označenou písmenem „c“ za 

část pozemku č. parc. 125/27 v k. ú. Traplice o výměře 285 m2 v 

geometrickém plánu č. 696-25/2021 označenou písmenem „b“ ve vlastnictví 

Bc. Radka Viktory, ***** s tím, že směna proběhne bezúplatně a poplatek za 

vklad do katastru nemovitostí zaplatí obec Traplice. 

 

Schvaluje  

bod 15/2/21  

 

smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330061138/003 mezi Obcí 

Traplice a EG.D, a.s. se sídlem:Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 

IČO: 280 85 400 na pozemku parc.č.  3105/2 v katastrálním území Traplice – 

zřízení stavby: „Traplice, Obdržálková, kabel NN“. 

 

Schvaluje  rekonstrukci a modernizaci kamerového systému na budově obecního úřadu 
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bod 16/2/21  

 

dle cenové nabídky firmy Tomáš Koníček ve výši 75757,- Kč vč. DPH. 

 

Projednalo 

bod 17/2/21  

 

výstavbu nových stok kanalizace. Zastupitelstvo požaduje pořízení studie 

proveditelnosti u stok podél vodoteče od zadního traktu autoservisu Mrkvica 

až po kuželnu. 

 

Projednalo 

bod 18/2/21  

 

změny a připomínky k projektu revitalizace středu obce – centrálního parku. 

Schvaluje  
bod 19/2/21  

 

podmínky pronájmů bytů v domě Traplice čp. 376, podobu žádosti včetně 

přílohy a finanční podmínky pronájmu. 

Schvaluje  
bod 20/2/21  

 

smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0889/2021/KH mezi poskytovatelem 

Zlínským krajem a Obcí Traplice na neinvestiční dotaci na projekt 

„Dovybavení a zvýšení akceschopnosti jednotky“ pro JSDH Traplice ve výši 

112000,- Kč.  

 

Schvaluje  
bod 21/2/21  

 

místo pro uzavírání manželství – obřadní místnost obecního úřadu Traplice, 

Traplice 404. Zastupitelstvo dále schvaluje pravomoc místostarosty oddávat 

novomanžele a také schvaluje právo nosit obecní insignie místostarostou obce 

při příležitostech k tomu vhodných při zastupování starosty obce. 

 

Schvaluje  
bod 22/2/21  

 

objednávky prací nad rámec smlouvy u akce „ Traplice – Přestavba budovy 

bývalé MŠ na bytové jednotky“ u dodavatele stavby KODRLA s. r. o. 

Huštěnovice dle předložených rozpočtů pro jednotlivá řemesla dle požadavků 

investora – Obce Traplice: elektroinstalace, hromosvod, ležatá kanalizace, 

přípojka NN, vytápění, venkovní kanalizace, vnitřní omítky, potěry, nivelační 

stěrka, vzduchotechnika, zdravotechnika, zvětšení 2. ks bytů o lodžii a 

sousední místnost. 

   

  

V Traplicích 24. 5. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            

 


