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U S N E S E N Í   
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 17. října 2022 v 18.00 hod. na OÚ 

 
 

 

 

Usnesení č. 1: 

Zastupitelstvo obce Traplice určuje ověřovateli zápisu Bc. Gabrielu Fedorovou a Jaroslava 

Slavíka a zapisovatelem Ing. Petra Kunetu. 

 

 

Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje program ustavujícího zasedání tak, jak byl 

přednesen předsedajícím schůze. 

 

 

Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

 

 

Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Traplice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 

pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

 

Usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty 

postupem uvedeným předsedajícím, tzn. veřejnou volbou hlasováním. 

 

 

Usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Traplice volí starostou obce Traplice Ing. Milana Rozuma, nar. 

**********Traplice č. p. ***. 

 

 

Usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Traplice volí místostarostou Ing. Jana Dibďáka, nar. *********, 

Traplice č. p. *** 
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Usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Traplice zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb. 

pro volební období 2022 – 2026 finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní výbor. Výbory 

finanční a kontrolní budou tříčlenné, kulturní výbor pětičlenný. 

 

 

Usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Traplice volí v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb. 

o obcích ve znění pozdějších právních předpisů: 

1) do funkce předsedy výboru finančního Bc. Gabrielu Fedorovou 

do funkce členů výboru finančního Ing. Radka Kotyzu a Mgr. Lucii Petrželkovou 

      2)   do funkce předsedy výboru kontrolního Ladislava Blechu 

do funkce členů výboru kontrolního A. Vávrovou a P. Chrástka 

      3) do funkce předsedy kulturního výboru Kateřinu Obdržálkovou 

Do funkce členů kulturního výboru Jaroslava slavíka, Lucii Vaverkovou, Petra Kunetu, Jiřího 

Čevelu 

 

 

Usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Traplice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

takto: 

místostarosta 8000,- Kč 

předseda výboru 1300,- Kč 

člen výboru                                                                            1200,- Kč 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1000,- Kč 

Odměna bude poskytována od 1.11.2022 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání 

zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

 

 

Usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Traplice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že 

neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy výboru, bude 

odměna poskytována ve výši 1300,- Kč. Neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně 

vykonává funkci člena výboru, bude odměna poskytována ve výši 1200,- Kč. 

Odměna bude poskytována od 1.11.2022 

 

 Zastupitelstvo obce Traplice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že 

při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 

poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva obce náleží nejvyšší 

odměna.  

Usnesení č. 12: 

Zastupitelstvo obce Traplice na základě ustanovení §6 odst. 1 písmeno c) a odst. 5) písmeno 

a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

v aktuálním znění a ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno x) zákona č. 128/2000 
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Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění stanovuje pana Ing. Milana Rozuma 

určeným zastupitelem pro územní plánování. 

 

Usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce Traplice deleguje dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích v platném 

znění starostu obce Ing. Milana Rozuma k zastupování obce na valných hromadách 

společností, v nichž má obec majetkovou účast a sdružení a svazků obcí, jejichž je členem, 

pro volební období 2022 – 2026. Náhradníkem je určen Ing. Jan Dibďák. 

 

Usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje, že pokud se zastupitel vzdá mandátu nebo ukončí 

trvalý pobyt v obci Traplice a pozbyde funkce zastupitele, tak jeho nástupce bude vykonávat 

stejnou funkci a bude pobírat stejnou odměnu za výkon funkce jako jeho předchůdce, a to od 

prvního dne měsíce následujícím po měsíci, ve kterém složil slib zastupitele. 

 

Usnesení č. 15 

Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-

014330065900/001-ADS mezi Obcí Traplice jako povinnou a EG.D, a.s. se sídlem: Lidická 

1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 280 85 400 jako oprávněnou na zatížení obecního 

pozemku č. parc. 3105/125 stavbou „Traplice, nad kaplí, Fikar, smyčka NN “. 

 

Usnesení č. 16 

Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 

 

Usnesení č. 17 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor v obecní 

nemovitosti čp.  240 za účelem provozování kadeřnictví paní ****** **********, ********, 

*********** 

 

Usnesení č. 18 

Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje pro konání svatebních obřadů v obci Traplice 

obřadní místnost v budově obecního úřadu Traplice čp. 404. 

Oddávat se povoluje každý den v týdnu v čase od 9:00 do 15:00 hodin. 

Pokud snoubenci projeví přání uzavřít manželství na jiném vhodném místě a v jinou dobu, 

vybere se správní poplatek ve výši 1000,- Kč. 

Oddávajícím může být starosta obce Ing. Milan Rozum nebo místostarosta Ing. Jan Dibďák. 

Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný 

odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu je uveden název Česká 

republika. 

Místostarostovi se povoluje užívat při významných příležitostech a občanských obřadech 

závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu je uveden název 

Česká republika. 

 

Usnesení č. 19 

Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje konání pracovních neveřejných schůzí zastupitelů 

obce v termínech pokud možno každé první pondělí v měsíci, tzn. ve dnech: 
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7.11.2022 

6.12.2022 

9.1.2023 

6.2.2023 

6.3.2023 

3.4.2023 

2.5.2023 

5.6.2023 

10.7.2023 

7.8.2023 

4.9.2023 

2.10.2023 

6.11.2023 

4.12.2023 

 

 

 

 

 

V Traplicích 17.10.2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Jan Dibďák 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


