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U S N E S E N Í  č. 2/20 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 1. června 2020 v 18.30 hod. na OÚ 

 

 

 

Zastupitelstvo obce: 

 
Schvaluje 

bod 2/2/20 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 

řídícím schůze.  

 

Schvaluje 

bod 3/2/20 

návrhovou komisi ve složení:  Kotyza R., Žiška Zd. 

ověřovatele zápisu: Vávrová A.,  Slavík J. 

zapisovatel: P. Kuneta 

 

Provedlo 

bod 4/2/20 

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

2.3.2020. 

 

Schvaluje 

bod 5/2/20 

 

závěrečný účet obce Traplice za rok 2019 bez výhrad. Součástí závěrečného 

účtu za rok 2019 je: 

- plnění rozpočtu – příjmy a výdaje 

- zpráva č. 239/2018/EKO o přezkoumání hospodaření obce v r. 2019 

- hospodářský výsledek a účetní uzávěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

přílohy) příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Traplice za rok 2019 

Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za rok 2019 (součástí účetní 

uzávěrky je rozvaha, výkaz zisku, příloha, inventarizační zpráva) sestavenou k 

datu 31.12.2019. 

 

Schvaluje 

bod 6/2/20 

 

rozpočtové opatření č. 2/2020 

 

Schvaluje 

bod 7/2/20 

 

vydání záměru na prodej částí obecních pozemků č. parc. 841/31 a 719/10 
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Schvaluje 

bod 8/2/20 

 

využití obecních pozemků č. parc. 1900/26, 1905/93, 1905/104 pro stavbu 

nové trafostanice firmy MIPEXA. 

 

Schvaluje 

bod 9/2/20 

 

dodavatele akce „ZŠ Traplice – Oprava podlah“, veřejná zakázka malého 

rozsahu – firmu Radim Jegla – Podlahové studio Jegla, Babice 38, 68703 s 

nabídkovou cenou 3.213.551,50 Kč. 

 

Schvaluje 

bod 10/2/20 

 

záměr na prodej části obecního pozemku č. parc. 3105/2 ve Staré ulici.  

 

Schvaluje 

bod 11/2/20  

 

zařazení území obce Traplice do území působnosti Místní akční skupiny 

Severní Chřiby a Pomoraví na programové období 2021–2027 

Projednalo  

bod 12/2/20  

 

pronájem části pozemku č. 1970/1 a 1970/3 paní ***************** za 

účelem vybudování provozovny kavárny a občerstvení ve formě dočasné 

stavby – kontejneru. Zastupitelstvo obce navrhuje cenu za pronájem pozemku 

500,- Kč za měsíc se splatností po dokončení stavby. Plocha a upřesnění 

polohy bude projednáno zastupitelstvem obce po předložení návrhu situace 

investorem. Poté bude vypracována příslušná smlouva. 

 

Schvaluje  

bod 13/2/20  

 

záměr na prodej části obecního pozemku č. 3099/1 v Kudlovské ulici. 

   

Projednalo  

bod 14/2/20  

 

přípravu na zavedení systému informování občanů pomocí aplikace ve 

smartfonech, SMS, úpravu ústředny s odloženým hlášením obecního rozhlasu, 

jeho propojení s webovými stránkami obce a sociálními sítěmi. Zastupitelstvo 

záměr podporuje, budou připravovány varianty vhodného řešení. 

 

Projednalo  

bod 15/2/20  

 

návrh na změnu využití 2. podlaží budovy kuželny pro komunitní a spolkovou 

činnost. Zastupitelstvo schvaluje začlenění prostředků na opravu sociálního 

zařízení, elektroinstalace a vybudování plynového topení do rozpočtu obce na 

rok 2021. 

 

Projednalo  

bod 16/2/20  

 

začlenění prostředků na opravu sociálního zařízení u společenského sálu 

v budově obecního úřadu a vymalování a opravu omítek v chodbách a 

kancelářích obecního úřadu do rozpočtu obce na rok 2021. 

 

Schvaluje 

bod 17/2/20  

 

záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě Chaloupky – parc. č. 3195, 

3105/133, 841/18 

Schvaluje 

bod 18/2/20  

 

záměr na pronájem pozemku v lokalitě Sušice č. parc. 266/3. 
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Schvaluje  
bod 19/2/20  

 

vydání záměru na prodej pozemků ve vlastnictví obce č. parc. 266/2 a st. 477 

v lokalitě Sušice. 

Schvaluje  
bod 20/2/20  

 

pravidla pro hospodaření s obecními prostředky při zadávání drobných 

zakázek a nákupu materiálních prostředků potřebných pro správu obce takto: 

- do částky 50.000,- bez DPH může rozhodnout starosta obce 

- do částky 200.000,- Kč bez DPH pokud nebude projednáno na veřejné schůzi 

zastupitelstva obce budou členové zastupitelstva informováni elektronickou 

poštou (e-mailem) o zakázce a její ceně na základě oslovení minimálně dvou 

dodavatelů. Zastupitelé následně emailovým vyjádřením zakázku starostovi 

potvrdí nebo zamítnou. 

- nad částku 200.000,- Kč bez DPH bude starosta informovat zastupitele o 

připravovaných veřejných zakázkách před jejich vyhlášením. 

  

  

  

V Traplicích 1. 6. 2020 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


