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U S N E S E N Í  č. 3/19 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 31. července 2019 v 18.00 hod. na OÚ 

 

 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

Schvaluje 
bod 2/2/19 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 

řídícím schůze.  

 

Schvaluje 
bod 3/2/19 

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

ověřovatele zápisu: Fedorová G.,  Slavík J. 

zapisovatel: P. Kuneta 

 

Provedlo 
bod 4/2/19 

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

3.6.2019. 

 

Schvaluje 

bod 5/2/19 

 

majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby „Silnice III/42820: 

Traplice, průjezdní úsek, objekt SO 101 Silnice III/42820“ v k. ú. Traplice 

mezi Zlínským krajem a Obcí Traplice, které zahrnuje převod pozemků podle 

geometrického plánu č.  626-434/2018 takto: 

- Obec Traplice převede do vlastnictví Zlínského kraje tyto pozemky 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 
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Schvaluje 
bod 6/1/19 

 

přijetí dotace na akci „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Traplice“ 

z programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“ Ministerstva pro místní rozvoj 

dle vydané Registrace akce ze dne 12.7.2019. 

 

Schvaluje 
bod 7/2/19 

 

na základě výsledku výběrového řízení výběr dodavatele stavby 

„Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Traplice“ – firmu SVS-CORRECT spol. 

r. o. Bílovice 513, 68712 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

 

Schvaluje 
bod 8/2/19 

 

realizaci sektoru pro skok daleký a sloupy a kabeláž pro budoucí osvětlení 

hřiště nad rámec rozpočtu stavby „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ 

Traplice“. Náklady budou hrazeny z rozpočtu školy pro rok 2019 z úspor 

nákladů na energie a pořízení konvektomatu. 

 

Schvaluje 
bod 9/2/19 

 

příkazní smlouvu na výkon funkce autorského a technického dozoru pro 

stavbu „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Traplice“ mezi Obcí Traplice a 

projektantem stavby *******, ********, *********. 

 

bod 10/2/19 

 

bez usnesení 

 

Schvaluje 
bod 11/2/19  

 

přílohu č. 02/2019 ke smlouvě č. 051/07/TKR/SP se společností Satturn 

Holešov spol. s r. o. na zvýšení měsíčního poplatku za provoz TKR na jednu 

přípojku. Pro občany se cena nemění do doby přechodu na DVBT2. 

 

Schvaluje  
bod 12/2/19  

 

smlouvu č. OT-014330054789/002 o zřízení věcného břemene mezi E.ON 

Distribuce, a.s. a Obcí Traplice pro stavbu „Traplice, Gálek, vedení NN“ na 

pozemku obce č. parc. 3105/2. 

 

Schvaluje  
bod 13/2/19  

 

dodatek č. 1 k Odpisovému plánu ZŠ a MŠ Traplice za rok 2019 ze dne 

25.6.2019 

   

Schvaluje  
bod 14/2/19  

 

pořízení návrhu řešení a cenový propočet akce Kulturní dům – změna využití. 

 

Schvaluje  
bod 15/2/19  

 

směnu pozemku z vlastnictví obce č. parc. 2028/95 v k. ú. Traplice o výměře 

158 m2 za pozemek č. parc. 582/3 v k. ú. Traplice o výměře 266 m2 ve 

vlastnictví pana *********, *********. Pozemek č. parc. 2028/95 bude 

převeden do vlastnictví pana ********, *********, pozemek č. parc. 582/3 

bude převeden do vlastnictví obce Traplice. Náklady spojené s návrhem na 

vklad do KN a směnnou smlouvou bude hradit Obec Traplice.    

 

V Traplicích 31. 7. 2019 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            



                 O B E C  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE   

   

 

 

 

 

 

 

  
                  Traplice   USNESENÍ  Č. 3 /19 Počet stran: 2 

                IČO: 00291439 
                  okr. Uh. Hradiště 

  Číslo strany: 3 

 

Vydání: 3/19     

Revize: -  Schválilo Zastupitelstvo obce Traplice Datum: 31.7.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


