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U S N E S E N Í  č. 1/23 
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 3. března 2022 v 18.30 hod. na OÚ 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

Schvaluje 
bod 2/1/23 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 

řídícím schůze.  

 

Schvaluje 
bod 3/1/23 

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

ověřovatele zápisu: Vávrová A.,  Slavík J. 

zapisovatel: P. Kuneta 

 

Provedlo 
bod 4/1/23 

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

12.12.2022. 

 

Bere na vědomí 

bod 5/1/23 

 

čerpání rozpočtu v roce 2022, stavy účtů obce k datu 31.12.2022 a stavy účtů 

obce a úvěrových účtů ke dni 1.3.2023. 

 

Schvaluje 
bod 6/1/23 

 

Smlouvu č. OT-001030076515/001-MOEL o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – umístění stavby „Traplice, Mokrošová, kabel NN“ na 

pozemku obce č. parc. 3105/2. 

 

Schvaluje 
bod 7/1/23 

 

Nájemní smlouvu mezi Obcí Traplice jako pronajímatelem a CETIN a. s. 

Praha 9 jako nájemcem na pronájem prostor k podnikání v budově Traplice čp. 

404 za účelem umístění a provozování telekomunikačních technologií. 

 

Schvaluje 
bod 8/1/23 

 

Smlouvu č. OT-001030072751/001-MOEL o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – umístění stavby „Traplice, Castellum Davidum, úpr. DS“ 

na pozemku obce č. parc. 719/10. 

 

Schvaluje 

bod 9/1/23 

 

výsledek hospodaření a účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Traplice za rok 2022. V roce 

2022 hospodařila ZŠ a MŠ Traplice se ztrátou 425,89 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 2023. 

 

Schvaluje 
bod 10/1/23 

 

Smlouvu se společností FRITEX s.r.o. Markvartice 108, 675 22 o dodávkách 

kuchyňského oleje a tuku jako odpadu z domácností. 

 

Schvaluje 
bod 11/1/23  

 

pronájem bytu č. 2 v bytovém domě Traplice čp. 376 paní 

****************, trvalý pobyt Traplice ***, 68704, na dobu určitou 2 roky. 
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Schvaluje  
bod 12/1/23  

 

opravu sociálních zařízení v pavilonu „D“ v budově ZŠ a MŠ Traplice (u 

tělocvičny) s rozšířením kapacity dámských i pánských WC na úkor 

učitelského WC a zmenšením sprch. Stavba bude realizována řemeslníky 

z obce Traplice, materiál bude hrazen obcí z rozpočtu obce. 

 

Schvaluje  
bod 13/1/23 

 

opravu sociálních zařízení v 1. NP budovy kuželny a fotbalových šaten 

s rozšířením kapacity dámského WC na úkor jedné kabinky pánského WC. 

Stavba bude realizována řemeslníky z obce Traplice, materiál pořídí obec ze 

svého rozpočtu. 

 

Schvaluje 

bod 14/1/23 

 

Dohodu o zajištění veřejného pohřebiště pro občany obce Traplice 

s provozovatelem pohřebiště Obcí Jalubí dle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 

Sb. o pohřebnictví. 

 

bod 15/1/23  

 

bez usnesení  (venkovní hodiny na návsi) 

 

bod 16/1/23  

 

bez usnesení (oprava panelové komunikace) 

 

Schvaluje  
bod 17/1/23  

 

nákup a umístění 2 ks košů na psí exkrementy včetně zásobníků na sběrné 

sáčky u mostu u kuželny, v začátku ulice Kovárna a doplnění stávajícího koše 

na dětském hřišti o zásobník na sáčky na psí exkrementy. 

 

Schvaluje  
bod 18/1/23 

 

rozpočtové opatření č. 1/2023. 

Schvaluje  
bod 19/1/23  

 

nákup a umístění dopravního zrcadla o průměru 100 cm k cestě k ČOV v místě 

zatáčky u lávky přes potok. 

Schvaluje  
bod 20/1/23  

 

návrh situace rekonstrukce parkovacích ploch u budovy kuželny v areálu 

fotbalového hřiště dle předloženého návrhu NELL Projekt Zlín z 3/2023 na 

řešení těchto ploch pomocí vsakovací dlažby. 

  
 

V Traplicích 6. 3. 2023 
 

 

 
 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Jan Dibďák 
       starosta                                                                                                                    místostarosta       


