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U S N E S E N Í  č. 5/19 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 9. prosince 2019 v 18.30 hod. na OÚ 
 

 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

Schvaluje 
bod 2/5/19 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 

řídícím schůze.  

 

Schvaluje 
bod 3/5/19 

návrhovou komisi ve složení:  Kotyza R., Skopal M. 

ověřovatele zápisu: Vávrová A.,  Slavík J. 

zapisovatel: P. Kuneta 

 

Provedlo 
bod 4/5/19 

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

14.10.2019. 

 

Schvaluje 
bod 5/5/19 

 

rozpočtové opatření č. 4/2019 

 

Bere na vědomí 

bod 6/5/19 

 

zprávu o hospodaření obce k 30.11.2019 

 

Schvaluje 
bod 7/5/19 

 

vyúčtování neinvestiční dotace na rok 2019 z rozpočtu obce Traplice pro 

spolek Římskokatolická kaple Panny Marie Růžencové v Traplicích, z.s. IČ: 

26585278.  Předmětná částka je 200.000,- Kč. Byla využita celá částka podle 

pravidel dotace a veřejnoprávní smlouvy č. 5/2018. 

 

Schvaluje 

bod 8/5/19  

 

vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro Komunitní školu Traplice z.s. za rok 

2019. Byla využita celá částka podle pravidel dotace a veřejnoprávní smlouvy 

č. 6/2018. 

 

Schvaluje 
bod 9/5/19  

 

veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 

z rozpočtu obce Traplice mezi Obcí Traplice a Komunitní školou Traplice, z. 

s.  IČ: 02987236. Předmětná částka je 340.000,- Kč.  

 

Schvaluje 
bod 10/5/19 

 

vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro TJ Traplice, z.s. za rok 2019. Byla 

využita celá částka podle pravidel dotace a veřejnoprávní smlouvy č. 7/2018. 

 

 

Schvaluje 

 

veřejnoprávní smlouvu č. 2/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020  
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bod 11/5/19 

 

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

Předmětná částka je 170.000,- Kč. 

 

Schvaluje 
bod 12/5/19  

 

vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro Myslivecký spolek Traplice, z.s. za rok 

2019. Byla využita celá částka podle pravidel dotace a veřejnoprávní smlouvy 

č. 8/2018. 

 

Schvaluje  
bod 13/5/19 

 

veřejnoprávní smlouvu č. 3/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 

ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu obce Traplice mezi Obcí Traplice a 

Mysliveckým spolkem Traplice, z.s. IČ:  48489662 

 

Schvaluje  
bod 14/5/19  

 

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

Traplice, z.s. za rok 2019. Byla využita celá částka podle pravidel dotace a 

veřejnoprávní smlouvy č. 9/2018. 

 

Schvaluje  
bod 15/5/19  

 

veřejnoprávní smlouvu č. 4/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 

ve výši 35.000,- Kč z rozpočtu obce Traplice mezi Obcí Traplice a SH ČMS – 

Sborem dobrovolných hasičů Traplice, z.s. IČ: 65324820. 

 

Schvaluje  
bod 16/5/19  

 

darovací smlouvu o poskytnutí daru ve výši 10.000,- 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. 

 

Schvaluje  
bod 17/5/19  

 

a vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Traplice č. 1/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností ode dne 1.1.2020.  

 

Zastupitelstvo obce Traplice zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 10.12.2018 s účinností 

ode dne 1.1.2020. 

 

Schvaluje  
bod 18/5/19  

 

a vydává Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019 o místním poplatku ze 

psů s účinností ode dne 1.1.2020.  

 

Zastupitelstvo obce Traplice zrušuje Obecně závaznou vyhlášku o místním 

poplatku ze psů č. 3/2010 ze dne 16.12.2010 s účinností ode dne 1.1.2020. 

 

Schvaluje 
bod 19/5/19  

 

a vydává Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2019 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství s účinností ode dne 1.1.2020.  

 

Zastupitelstvo obce Traplice zrušuje Obecně závaznou vyhlášku o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 16.12.2010 s účinností ode 

dne 1.1.2020. 
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Schvaluje  
bod 20/4/19  

 

výpočet poplatku za stočné na rok 2020 - stočné ve výši 28,14 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 

2019 ve výši 1013,21 Kč vč. DPH na jednoho obyvatele a kalendářní rok. 

Poplatek pro byty (za 35 m3) je vypočten ve výši 984,90 Kč vč. DPH.  

Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatku za stočné pro občany obce 

Traplice ve zvýhodněné výši 650,- 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. 

Zastupitelstvo ruší usnesení zastupitelstva obce č. 19/5/18 na zavedení tvorby 

prostředků obnovy vodohospodářské infrastruktury – kanalizace a ČOV na 

zvláštním účtu obce ve výši minimálních odpisů pro každý rok. 

 

Schvaluje  
bod 21/5/19  

 

rozpočet Základní a Mateřské školy Traplice pro rok 2020 týkající se 

příspěvku obce na pokrytí provozních nákladů školy ve výši 2.179.400,- Kč. 

Schvaluje 
bod 22/5/19  

 

příspěvek na penzijní připojištění z FSP pro zaměstnance Obce Traplice ve 

výši 500,- Kč na osobu. Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla pro 

hospodaření se sociálním fondem a příspěvky zaměstnancům od 

zaměstnavatele platná od roku 2020. Zastupitelstvo obce schvaluje příděl 

z rozpočtu obce do FSP pro rok 2020 ve výši 150.000,- Kč. 

 

Schvaluje 
bod 23/5/19  

 

smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka pro stolářskou dílnu 

v Traplicích“ na pozemku č. 3109/12 mezi Obcí Traplice a *************** 

 

Schvaluje 
bod 24/5/19  

 

plán financování obnovy kanalizace v obci Traplice. 

   

Schvaluje 
bod 25/5/19  

 

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

rozpočet na rok 2020 jako vyrovnaný, příjmy ve výši 18.825.000 Kč, výdaje 

ve výši 17.474.000 Kč, financování ve výši 1.351.000 Kč. Jako závazné 

ukazatele rozpočtu stanovuje u příjmů třídy a u výdajů paragrafy rozpočtové 

skladby. 

 

Schvaluje 
bod 26/5/19  

 

Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje starostu obce jako osobu oprávněnou k 

úpravě rozpočtu obce rozpočtovým opatřením sestaveným k datu 31.12.2019. 

 

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. 
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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. 

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 27/5/19  

 

prodej části pozemků č. 3149/47, 3149/48, 3149/49, 3149/50 o celkové 

výměře cca 845 m2 v areálu bývalého zemědělského družstva za cenu 500,- 

Kč za 1 m2 za účelem výstavby podnikatelského objektu. Zastupitelstvo 

schvaluje pořízení příslušného geometrického plánu. 

 

Schvaluje 
bod 28/5/19  

 

směnu pozemků ve vlastnictví Pomoraví Babice a.s. č. parc. 1900/13 a 

3133/89 za výměrou podobný pozemek ve vlastnictví Obce Traplice 

v extravilánu obce (orná půda). 

 

Schvaluje 
bod 29/5/19 

 

termín konání Tříkrálové sbírky v obci na 12.1.2020 od 12:30 hod. 

 

Schvaluje 
bod 30/5/19 

 

kácení stromů – 3 ks javor mléč a 1 ks planá hrušeň před budovou OÚ 

Traplice na poz. č. parc. 1969/2.  

bod 31/5/19 

 

bez usnesení 

Bere na vědomí 

bod 32/5/19 

 

zprávu finančního výboru č. 1/2019 o kontrole hospodaření obce. 

Schvaluje 
bod 33/5/19 

 

poskytnutí darů z rozpočtu obce v roce 2020: 

- pro MO STP v ČR, z.s. Uherské Hradiště ve výši 2000,- Kč  

- pro ZO ČSOP Buchlovice – záchranná stanice, IČ 70967318 ve výši 2000,-    

   Kč 

Zastupitelstvo obce schvaluje 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. 
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Schvaluje 
bod 34/5/19 

 

darovací smlouvu mezi Obcí Traplice jako dárcem a Zlínským krajem – 

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje jako obdarovaným na bezúplatný převod 

pozemků v k. ú. Traplice:   

- pozemek p. č. 719/27 o výměře 25 m2, ostatní plocha – silnice, 

- pozemek p. č. 719/28 o výměře 119 m2, ostatní plocha – silnice, 

- pozemek p. č. 719/29 o výměře 17 m2, ostatní plocha – silnice, 

- pozemek p. č. 719/38 o výměře 36 m2, ostatní plocha – silnice, 

- pozemek p. č. 719/39 o výměře 74 m2, ostatní plocha – silnice, 

- pozemek p. č. 719/40 o výměře 86 m2, ostatní plocha – silnice, 

- pozemek p. č. 3105/144 o výměře 261 m2, ostatní plocha – silnice, 

- pozemek p. č. 3105/145 o výměře 10 m2, ostatní plocha – silnice, 

- pozemek p. č. 3105/146 o výměře 5 m2, ostatní plocha – silnice, 

- pozemek p. č. 3105/147 o výměře 17 m2, ostatní plocha – silnice, 

- pozemek p. č. 3105/148 o výměře 15 m2, ostatní plocha – silnice, 

- pozemek p. č. 3105/149 o výměře 19 m2, ostatní plocha – silnice, 

- pozemek p. č. 3115/1 o výměře 6935 m2, ostatní plocha – silnice 

 

Schvaluje 
bod 35/5/19 

 

provedení modernizace HPS (hlavní přijímací stanice) pro "obecní kabelovou 

televizi" na základě cenové nabídky fy Satturn ze dne 15. 11.  

2019 a to následovně: 

- Úprava HPS pro příjem DVB-T2, CN bod 1, cena 65 219 Kč vč. DPH. 

- Digitalizace a rozšíření stávajících analogových programů - nahrazení 

analogového vysílání vysíláním digitálním ve standardu DVB-T, CN bod 3, 

cena 150 451 Kč vč. DPH. 

- Převod vybraných ("konzervativních") programů z DVB-T2 do DVB-T - pro 

zajištění příjmu na starších DVB-T AVC přijímačích, CN bod 2, cena 148 

842 Kč. 

- Bod 4 CN (o kompletním převodu z DVB-T2 na DVB-T) v ceně 382 505 Kč 

vč. DPH nebude realizován. 

Poplatek za poskytování služeb kabelové televize se zvyšuje na 160,- Kč za 

měsíc a domovní přípojku KTV s platností ode dne 1.1.2020. 

 
 

 

 

 

V Traplicích 9. 12. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            
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