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U S N E S E N Í č. 1/21
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice
konaného 8. března 2021 v 18.30 hod. na OÚ
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje
bod 2/1/21

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen
řídícím schůze.

bod 3/1/21

návrhovou komisi ve složení: Kotyza R., Skopal M.
ověřovatele zápisu: Fedorová G., Slavík J.
zapisovatel: P. Kuneta

Provedlo
bod 4/1/21

kontrolu usnesení zastupitelstva obce z minulého zasedání ZO, které se konalo
9.12.2020.

Bere na vědomí
bod 5/1/21

čerpání rozpočtu v roce 2020, stavy účtů obce k datu 31.12.2020 a stavy
úvěrových účtů ke dni 31.12.2020.

Schvaluje

realizaci rekonstrukce společenské místnosti ve 2. NP kuželny a šaten TJ
Traplice v rozsahu opravy omítek, obkladů sociálních zařízení, nového
kazetového podhledu včetně zateplení stropu, zazdění parapetních nik, opravy
zdravotně technických instalací a výměny některých zařizovacích předmětů,
zřízení nového systému vytápění a plynového kotle a ohřevu TUV dle
předložených cenových nabídek. Realizací budou pověřeni místní řemeslníci
Hána, Mašlík, Blecha.

Schvaluje

bod 6/1/21

Schvaluje
bod 7/1/21

Schvaluje
bod 8/1/21

bod 9/1/21
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smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. OT001030065684/001-MPEL mezi Obcí Traplice a EG.D, a.s. Lidická 1873/36,
Černá Pole, Brno 602 00, IČ 28085400 pro umístění stavby „ Traplice, u
hřiště, Kavárna SRDÉČKO, sm.NN“ na pozemku obce č. parc. 1970/1.
výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Traplice podle § 23 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona, a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, kterou se zvyšují počty dětí v 1. třídě MŠ na 28 dětí a
ve 2. třídě rovněž na 28 dětí.
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Zprávu o uplatňování
Územního plánu Traplice v uplynulém období 2013-2020
Zastupitelstvo obce Traplice v souladu s ust. § 6 odst. 5, § 47 odst. 5 a § 55
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 33 a § 84 odst. 2) písmeno
y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění
neschvaluje pořízení Územního plánu Traplice.

Schválilo Zastupitelstvo obce Traplice

Datum:

8.3.2020
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Schvaluje
bod 10/1/21

Schvaluje
bod 11/1/21

Schvaluje
bod 12/1/21

pořízení technologie pro obecní rozhlas „ROZaNA“ od společnosti Mabil
Mobil s.r.o. IČ 27760456, Ostrava – Nová Bělá.
záměr na prodej části obecního pozemku v areálu bývalého zem. družstva č.
parc. 3149/50
pořízení geometrického plánu pro odkoupení pozemků pod komunikací kolem
potoka od silnice III/42822 v šíři cca 6 m.

bod 13/1/21

pořízení geometrického plánu pro odkoupení pozemků pod komunikací v ulici
„Sušická horní“ přibližně v šíři stávající zpevněné vozovky.

bod 14/1/21

bez usnesení

Schvaluje

poptání cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace na opravy
komunikace a kanalizace v ulici „Škárovec – levá strana“

Schvaluje

bod 15/1/21

Schvaluje
bod 16/1/21

Schvaluje
bod 17/1/21

Schvaluje
bod 18/1/21

příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka pro akci „Traplice
– prodloužení chodníku od Sušic“ Martina Rachůnka, Sušice 206, IČ
08603227
příkazní smlouvu na výkon technického a autorského dozoru stavebníka pro
akci „Cyklostezka se smíšeným provozem cyklistů a chodců“ Traplice Sušice“ Ing. Radka Jaroše, Lípa 347, IČ 72318479
provedení podlahové krytiny včetně samonivelační stěrky ve 2. NP kuželny
materiálem lepený Vinyl Thermofix v cenové relaci dle předložené cenové
nabídky.

bod 19/1/21

smlouvu o věcném břemeni mezi Obcí Traplice a SVaK Uh. Hradiště IČ
49453866 na zatížení obecního pozemku č. 3111/81 stavbou „Sušice, ul.
Náves – rekonstrukce kanalizace, stoka D VO1D-Š39, stoka D1 Š33 – Š55“

Schvaluje

realizaci ocelového přístřešku nad vchodem do mateřské školy dle cenové
nabídky Igora Herůdka, Zlechov 199, IČ 44095708

Schvaluje

bod 20/1/21

Schvaluje
bod 21/1/21

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
001030060894/001-PERF mezi Obcí Traplice a EG.D, a.s. Lidická
Černá Pole, Brno 602 00, IČ 28085400 pro umístění stavby „
MIPEXA, úpr.VN“ na pozemcích obce č. parc. 1900/2, 1900/24,
1905/104, 1905/93.

č. OT1873/36,
Traplice,
1900/26,

V Traplicích 8. 3. 2021

Ing. Milan Rozum

Ing. Petr Kuneta
místostarosta

starosta
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