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U S N E S E N Í č. 1/22
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice
konaného 3. března 2022 v 18.30 hod. na OÚ
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje
bod 2/1/22

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen
řídícím schůze.

bod 3/1/22

návrhovou komisi ve složení: Kotyza R., Skopal M.
ověřovatele zápisu: Vávrová A., Slavík J.
zapisovatel: P. Kuneta

Provedlo
bod 4/1/22

kontrolu usnesení zastupitelstva obce z minulého zasedání ZO, které se konalo
13.12.2021.

Bere na vědomí
bod 5/1/22

čerpání rozpočtu v roce 2021, stavy účtů obce k datu 31.12.2021 a stavy účtů
obce a úvěrových účtů ke dni 28.2.2022.

Schvaluje

vyúčtování dotace pro rok 2021 Komunitní školy Traplice. Byla využita celá
částka podle pravidel dotace a veřejnoprávní smlouvy č. 2/2020.

Schvaluje

bod 6/1/22

Schvaluje
bod 7/1/22

veřejnoprávní smlouvu č. 1/2022 mezi Obcí Traplice a Komunitní školou
Traplice, z. s. IČ: 02987236 na poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2022
z rozpočtu obce Traplice na činnost spolku ve výši 195.000,- Kč.

bod 8/1/21

darovací smlouvu o poskytnutí daru ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu obce
Traplice mezi Obcí Traplice jako dárcem a SH ČMS – Sborem dobrovolných
hasičů Traplice, z.s. IČ: 65324820 jako obdarovaným pro rok 2022.

Schvaluje
bod 9/1/22

nákup pozemku č. parc.1991/1 v k. ú. Traplice o výměře 605 m2 za celkovou
cenu 174.785,- Kč.

Schvaluje
bod 10/1/22

prodej části pozemku č. parc. 3149/50 v k. ú. Traplice o výměře 28 m2
v geometrickém plánu č. 717-3/2022 označené písmenem „d“ Lukáši
Chrástkovi, nar. 14.1.1993, bytem Jalubí 532, 68705 za celkovou cenu
16.000,- Kč.

Schvaluje

záměr na prodej částí obecních pozemků v areálu bývalého zem. družstva č.
parc. 3149/36, 3149/37, 3149/38, 3149/39

Schvaluje

bod 11/1/22
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Schvaluje
bod 12/1/22

Schvaluje
bod 13/1/22

prodej části pozemku č. parc. 645/4 v k. ú. Traplice o výměře 141 m2
v geometrickém plánu č. 708-62/2021 označené parcelním číslem 645/17
Zdeňkovi Mrkvicovi, nar. 1. 5. 1962, bytem Traplice 13 , 68704 za celkovou
cenu 23.100,- Kč.
smlouvu č. OT-001030072815/001-MPEL o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Traplice a EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá
Pole, Brno 60200, IČ 28085400 na zatížení obecního pozemku č. 3099/1 a
3099/4 v k. ú. Traplice stavbou „Traplice, Mikuláštíková, kabel NN“.

Schvaluje
bod 14/1/22

smlouvu č. 051/2022/TKR/SP mezi Obcí Traplice a SATTURN Holešov spol.
s r. o., Dlažánky 305, Holešov, IČ 46900250 na servis, technickou údržbu,
revize a provozování stávající veřejné sítě pro přenos televizního a
rozhlasového vysílání v obci Traplice včetně přílohy č. 01/2022.

Schvaluje
bod 15/1/22

výběr dodavatele stavby „Prodloužení vodovodu v areálu bývalého ZD“ firmu
Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o., Benátky 17, Veselí n. Mor. , IČ
26229455.

Schvaluje

výběr dodavatele na akci „Oprava a doplnění zpevněné plochy u OÚ“ firmu
DRIVESTONE a. s., Bělehradská 858/23, Praha 2, Vinohrady, IČ 28274245.

bod 16/1/22

Schvaluje
bod 17/1/22

Schvaluje
bod 18/1/22

Schvaluje
bod 19/1/22

Schvaluje
bod 20/1/22
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nákup části pozemku č. parc. 2157 v k. ú. Traplice o výměře 109 m2
v geometrickém plánu č. 694-21/2021 označené parcelním číslem 2157/2 za
celkovou cenu 2725,- Kč.
směnu pozemků ve vlastnictví obce Traplice č. parc. 3105/4 o výměře 85 m2 a
část. pozemku č. parc. 3105/2 o výměře 26 m2, v geometrickém plánu č. 7161/2022 označenou písmenem „a“ za část pozemku č. parc. 2028/35 o výměře
163 m2, v geometrickém plánu č. 694-21/2021 označenou parcelním číslem
2028/103 a část pozemku č. parc. 2028/36 o výměře 80 m2, v geometrickém
plánu č. 694-21/2021 označenou parcelním číslem 2028/105, a to bezúplatně.
výsledek hospodaření a účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Traplice za rok 2021. V roce
2021 hospodařila ZŠ a MŠ Traplice se ziskem 9.588,18 Kč. Zastupitelstvo
obce schvaluje převod této částky na účet hospodářského výsledku minulých
let (dříve účet neuhrazený zisk, neuhrazená ztráta).
Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Traplice pro rok 2022.
vyřazení projektových dokumentací z evidence nedokončeného majetku:
- projekty z r. 2001 a 2002 – vodovod – 66.290,- Kč
- Stavební úpravy čp. 240 z r. 2009 – 11.186,- Kč
- Projekt z r. 2012 – Kulturní dům změna užívání – 8000,- Kč
- Změna užívání čp. 240 - 39.500,- Kč
- Projekt z r. 2013 čp. 374 Kuželna – ubytovna – 49.000,- Kč
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Projednalo
bod 21/1/22

Schvaluje
bod 22/1/22

majetkové poměry u účelové komunikace od silnice III. třídy směr Kudlovice
a vinohrady „Ohrazené“ a projednalo případné možnosti opravy nejhorších
míst vlastními silami.
kombinovanou smlouvu: Dohodu o zrušení věcného břemene – služebnosti
bydlení a užívání, Kupní smlouva a Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti bydlení a užívání týkající se převodu částí pozemků ve vlastnictví
obce na nabyvatele:
Lenka Kvašňovská*****************
Iveta Pekárková*******************
Dagmar Trávníčková, **************
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej těchto částí pozemků v k. ú Traplice do
spoluvlastnictví výše uvedených nabyvatelů:
- část pozemku parc. č. 841/7 o výměře 99 m2 v geometrickém plánu č. 70524/2021 označenou písmenem „a“
- část pozemku parc. č. 841/18 o výměře 37 m2 v geometrickém plánu č.
705-24/2021 označenou písmenem „b“
- část pozemku parc. č. 841/7 o výměře 14 m2 v geometrickém plánu č. 70524/2021 označenou písmenem „c“
- část pozemku parc. č. 841/8 o výměře 26 m2 v geometrickém plánu č. 70524/2021 označenou písmenem „d“
- část pozemku parc. č. 841/18 o výměře 19 m2 v geometrickém plánu č. 70524/2021 označenou nově jako pozemek parc. č. 841/70
- část pozemku parc. č. 3105/133 o výměře 42 m2 v geometrickém plánu č.
705-24/2021 označenou nově jako pozemek parc. č. 3105/156,
za celkovou cenu 23.700,- Kč.

bod 23/1/22

zadání vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci vytápěcího
systému Obecního úřadu vč. plynové kotelny dle cenové nabídky p. Burdy a
studie rekonstrukce části obecního úřadu dle nabídky Ing. arch. Michaela
Hofmana.

Schvaluje
bod 24/1/22

zadání vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na
prodloužení vodovodu v ulici „Zahrady“

Schvaluje

rozpočtové opatření č. 1/2022

Schvaluje

bod 25/1/22

Schvaluje
bod 26/1/22
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nákup částí pozemků v k. ú. Traplice :
- část p. č. 242/50 o výměře 3 m2 v geom. plánu č. 712-80/2021 označené jako
p. č. 242/64
- část p. č. 242/53 o výměře 29 m2 v geom. plánu č. 712-80/2021 označené
jako p. č. 242/65
- část p. č. 242/54 o výměře 15 m2 v geom. plánu č. 712-80/2021 označené
jako p. č. 242/67
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- část p. č. 256 o výměře 1 m2 v geom. plánu č. 712-80/2021 označené jako
písmenem „g"
- část p. č. st. 274 o výměře 13 m2 v geom. plánu č. 712-80/2021 označené
jako písmenem „h"

Schvaluje
bod 27/1/22

Schvaluje
bod 28/1/22

Schvaluje
bod 29/1/22

Schvaluje
bod 30/1/22

smlouvy o zřízení věcného břemene o zatížení pozemků v soukromém
vlastnictví stavbou chodníku, kde Obec Traplice je jako „oprávněný“ – jedná
se o pozemky:
- p. č. 242/55 a p. č. 3111/79 – „povinný“ Jitka Hanáčková***********
- p. č. 242/56 a p. č. 3111/80 – „povinný“ Ing. Miloš Malovaný, ******
vše v k. ú. Traplice
nákup části pozemku parcelní číslo 2028/39 v k. ú. Traplice, specifikované v
geometrickém plánu č. 694-21/2021 jako parcela p. č. 2028/113 v k. ú.
Traplice o výměře 102 m2 za celkovou cenu 2040,- Kč.
nákup části pozemku parcelní číslo 2028/41 v k. ú. Traplice, specifikované v
geometrickém plánu č. 694-21/2021 jako parcela p. č. 2028/117 v k. ú.
Traplice o výměře 95 m2 za celkovou cenu 1900,- Kč.
nákup části pozemku parcelní číslo 2028/43 v k. ú. Traplice, specifikované v
geometrickém plánu č. 694-21/2021 jako parcela p. č. 2028/121 v k. ú.
Traplice o výměře 97 m2 za celkovou cenu 1940,- Kč.

V Traplicích 3. 3. 2022

Ing. Milan Rozum

Ing. Petr Kuneta

starosta
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