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U S N E S E N Í  č. 6/21 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 13. prosince 2021 v 18.30 hod. na OÚ 
 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

Schvaluje 
bod 2/5/20 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 

řídícím schůze.  

 

Schvaluje 
bod 3/5/20 

návrhovou komisi ve složení:  Dibďák J., Kotyza R. 

ověřovatele zápisu: Vávrová A.,  Slavík J. 

zapisovatel: P. Kuneta 

 

Provedlo 
bod 4/5/20 

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

3.11.2021. 

 

Schvaluje 
bod 5/5/20 

 

rozpočtové opatření č. 3/2021 

 

Bere na vědomí 

bod 6/5/20 

 

zprávu o hospodaření obce k 7.12.2021.  

 

 

Schvaluje 
bod 7/5/20 

 

vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro TJ Traplice, z.s. za rok 2021. Byla 

využita celá částka podle pravidel dotace a veřejnoprávní smlouvy č. 3/2020. 

 

Schvaluje 
bod 8/5/20  

 

veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021 o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2022 

z rozpočtu obce Traplice mezi Obcí Traplice a TJ Traplice IČ: 60370106.  

Předmětná částka je 190.000,- Kč. 

 

Schvaluje 
bod 9/5/20  

 

poskytnutí daru ve výši 35.000,- Kč Mysliveckému spolku Traplice, Traplice 

255 na pokrytí části nákladů na oplocení areálu myslivecké chaty a zařízení 

jejího podkroví pro ubytování. 

 

Schvaluje 
bod 10/5/20 

 

vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

Traplice, z.s. za rok 2021. Byla využita celá částka podle pravidel dotace a 

veřejnoprávní smlouvy č. 4/2020. 

 

bod 11/5/20 

 

bez usnesení 

 

Schvaluje 
bod 12/5/20  

 

darovací smlouvu o poskytnutí daru ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu obce 

Traplice mezi Obcí Traplice jako dárcem a Základní organizací Českého svazu 

včelařů Traplice, z.s. IČ: 65268415, EČ:  61017 jako obdarovaným pro rok 
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2022. 

 

Schvaluje  
bod 13/5/20 

 

dar ve výši 2000,- Kč MO STP v ČR Uh. Hradiště a dar ve výši 2000,- Kč 

Záchranné stanici volně žijících druhů ZO ČSOP Buchlovice, IČ 70967318.   

Schvaluje  
bod 14/5/20  

 

výpočet poplatku za stočné na rok 2022 - stočné ve výši 32,42 Kč včetně DPH 

za 1m3 odváděné odpadní vody. Při směrném množství 36 m3 odpadní vody 

na 1 obyvatele žijícího v rodinném domě je výše poplatku vypočtena pro rok 

2022 ve výši 1167,12 Kč vč. DPH na jednoho obyvatele a kalendářní rok. 

Poplatek pro byty (za 35 m3) je vypočten ve výši 1134,70 Kč vč. DPH.  

Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatku za stočné pro občany obce 

Traplice ve zvýhodněné výši 700,- Kč za 1obyvatele a rok s tím, že náklady na 

pokrytí rozdílu mezi celkovou částkou za stočné vypočtené a celkovou částkou 

vybíranou od občanů bude hrazen z rozpočtu obce. 

 

Schvaluje  
bod 15/5/20  

 

rozpočet Základní a Mateřské školy Traplice pro rok 2022 týkající se 

příspěvku obce na pokrytí provozních nákladů školy ve výši 2.350.000,- Kč. 

Schvaluje  
bod 16/5/20  

 

na základě §84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, 

rozpočet na rok 2022 jako vyrovnaný, příjmy ve výši 19.144.000,- Kč, výdaje 

ve výši 17.447.000,- Kč, financování ve výši 1.697.000,- Kč. Jako závazné 

ukazatele rozpočtu stanovuje u příjmů třídy a u výdajů paragrafy rozpočtové 

skladby. 

 

Schvaluje  
bod 17/5/20  

 

střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023 - 2026 

Schvaluje  
bod 18/5/20  

 

Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje starostu obce jako osobu 

oprávněnou k úpravě rozpočtu obce rozpočtovým opatřením sestaveným k 

datu 31.12.2021. 

 

Zastupitelstvo obce současně stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) a 

§99 odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v 

následujícím rozsahu: 

a) V případě přijetí účelově určených dotací, finančních příspěvků a darů 

jak na straně   příjmů, tak na straně výdajů. 

b) V případě daně z příjmů právnických osob za obec jak na straně příjmů, 

tak na straně výdajů. 

c) V případě nutného výdaje na zajištění chodu obce v důsledku havárie, 

stavu nouze, živelné pohromy. Dále na úhradu pokut, penále z rozhodnutí 

nadřízených orgánů a dohledů. 
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 d) V případě přesunu finančních prostředků mezi závaznými ukazateli v 

rámci příjmů nebo výdajů, kdy nesmí dojít k navýšení celkových příjmů 

nebo celkových výdajů schváleného rozpočtu. 

e) V případě přesunu finančních prostředků mezi rámcovými ukazateli 

(třída 5 a třída 6) v rozsahu závazného ukazatele (paragrafu), kdy nesmí 

dojít k navýšení celkových příjmů nebo celkových výdajů schváleného 

rozpočtu. 

 

Schvaluje 
bod 19/5/20  

 

směnu obecních pozemků v k. ú. Traplice č. parc. 1350/24 o výměře 4954 m2 

a č. parc. 1241/39 o výměře 703 m2 za pozemky v k. ú. Traplice č. 2028/40 o 

výměře 549 m2 a č. parc. 2028/57 o výměře 818 m2 a to bezúplatně.  

 

Schvaluje  
bod 20/4/20  

 

konání Tříkrálové sbírky v termínu od 1.1. do 16.1. 2022 formou nekontaktní 

bez pochůzky skupinek koledníků po obci, a to umístěním pokladniček na 

veřejná místa s dozorem v obci (novinový stánek, kaple, obecní úřad). 

 

Schvaluje  
bod 21/5/20  

 

darovací smlouvu o poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu obce 

Traplice mezi Obcí Traplice jako dárcem a ZO Českého svazu zahrádkářů 

Traplice, z.s. IČ: 67028713 jako obdarovaným pro rok 2022. 

 

Schvaluje 
bod 22/5/20  

 

nákup části pozemku v k. ú Traplice č. parc. 2028/1 o výměře 267 m2 

v geometrickém plánu č.  694-21/2021 označenou jako parcela č. 2028/99 a 

části pozemku v k. ú Traplice č. parc. 2028/1 o výměře 61 m2 v geometrickém 

plánu č.  694-21/2021 označenou jako parcela č. 2028/98 za celkovou cenu 

6560,- Kč. 

  

Schvaluje 
bod 23/5/20  

 

nákup části pozemku parcelní číslo 2028/37 v k. ú. Traplice, specifikované v 

geometrickém plánu č. 694-21/2021 jako parcela p. č. 2028/107 v k. ú. 

Traplice o výměře 109 m2 za celkovou cenu 3815,- Kč.      

 

Schvaluje 
bod 24/5/20  

 

nákup části pozemku parcelní číslo 2028/27 v k. ú. Traplice, specifikované v 

geometrickém plánu č. 694-21/2021 jako parcela p. č. 2028/109 v k. ú. 

Traplice o výměře 103 m2 za celkovou cenu 1,- Kč.     

  

Schvaluje 
bod 25/5/20  

 

nákup části pozemku parcelní číslo 2028/38 v k. ú. Traplice, specifikované v 

geometrickém plánu č. 694-21/2021 jako parcela p. č. 2028/111 v k. ú. 

Traplice o výměře 109 m2 za celkovou cenu 2180,- Kč.      
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Schvaluje 
bod 26/5/20  

 

nákup části pozemku parcelní číslo 2028/44 v k. ú. Traplice, specifikované v 

geometrickém plánu č. 694-21/2021 jako parcela p. č. 2028/123 v k. ú. 

Traplice o výměře 94 m2 za celkovou cenu 1,- Kč.     

 

Schvaluje 
bod 27/5/20  

 

nákup části pozemku parcelní číslo 2028/42 v k. ú. Traplice, specifikované v 

geometrickém plánu č. 694-21/2021 jako parcela p. č. 2028/119 v k. ú. 

Traplice o výměře 90 m2 za celkovou cenu 1,- Kč.    

  

Schvaluje 
bod 28/5/20  

 

nákup částí pozemku parcelní číslo 2153/2 v k. ú. Traplice, specifikované v 

geometrickém plánu č. 694-21/2021 jako parcela parc. č. 2153/4 o výměře 433 

m2 a jako parcela parc. č. 2153/3 o výměře 343 m2 za celkovou cenu 15.520,- 

Kč.     

 
 

 

 

V Traplicích 13. 12. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            


