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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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USNESENÍ Č. 5 /20
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Číslo strany:

IČO: 00291439
okr. Uh. Hradiště

U S N E S E N Í č. 5/20
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice
konaného 9. prosince 2020 v 18.30 hod. na OÚ

Zastupitelstvo obce:
Schvaluje
bod 2/5/20

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

bod 3/5/20

návrhovou komisi ve složení: Žiška Z., Dibďák J.
ověřovatele zápisu: Vávrová A., Slavík J.
zapisovatel: P. Kuneta

Provedlo
bod 4/5/20

kontrolu usnesení zastupitelstva obce z minulého řádného ZO, které se konalo
15.10.2020.

Schvaluje

rozpočtové opatření č. 4/2020

Schvaluje

bod 5/5/20
Bere na vědomí
bod 6a)/5/20

zprávu o hospodaření obce k 30.11.2020.

Schvaluje
bod 6b)/5/20

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení částky úvěru u České spořitelny na
spolufinancování akce Přestavba budovy bývalé MŠ na byty na 6.000.000,- Kč
s fixní úrokovou sazbou.

Schvaluje

dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2020 mezi Obcí Traplice a spolkem
Římskokatolická kaple Panny Marie Růžencové v Traplicích, z.s. IČ:
26585278, kde se mění výše poskytované částky na 69.355,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování neinvestiční dotace na rok 2020 z
rozpočtu obce Traplice pro spolek Římskokatolická kaple Panny Marie
Růžencové v Traplicích, z.s. IČ: 26585278. Předmětná částka je dle dodatku
smlouvy 69.355,- Kč. Byla využita celá částka podle pravidel dotace a
veřejnoprávní smlouvy č. 1/2020 a dodatku této veř. právní smlouvy.

bod 7/5/20
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bod 8/5/20

zrušen

Schvaluje

dodatek veřejnoprávní smlouvy č. 1/2019 Obcí Traplice a Komunitní školou
Traplice, z. s. IČ: 02987236, kde se z důvodu epidemie COVID-19 mění výše
poskytnuté částky na 288.581,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro
Komunitní školu Traplice z.s. za rok 2020. Byla využita celá částka podle
pravidel dotace a dodatku veřejnoprávní smlouvy č. 1/2019.

bod 9/5/20

Schvaluje
bod 10/5/20

Schvaluje
bod 11/5/20

Schvaluje
bod 12/5/20

veřejnoprávní smlouvu č. 2/2020 o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2021
z rozpočtu obce Traplice mezi Obcí Traplice a Komunitní školou Traplice, z.
s. IČ: 02987236. Předmětná částka je 280.000,- Kč.
dodatek veř. právní smlouvy č. 2/2019 mezi Obcí Traplice a TJ Traplice IČ:
60370106, kde se mění předmět dotace.
vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro TJ Traplice, z.s. za rok 2020. Byla
využita celá částka podle pravidel dotace a veřejnoprávní smlouvy č. 2/2019 a
jejího dodatku.
veřejnoprávní smlouvu č. 3/2020 o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2021
z rozpočtu obce Traplice mezi Obcí Traplice a TJ Traplice IČ: 60370106.
Předmětná částka je 185.000,- Kč.

bod 13/5/20

vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro Myslivecký spolek Traplice, z.s. za rok
2020. Byla využita celá částka podle pravidel dotace a veřejnoprávní smlouvy
č. 3/2019.

Schvaluje

zrušen

Schvaluje

bod 14/5/20

Schvaluje
bod 15/5/20

Schvaluje
bod 16/5/20

Schvaluje
bod 17/5/20

Schvaluje
bod 18/5/20
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vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Traplice, z.s. za rok 2020. Byla využita celá částka podle pravidel dotace a
veřejnoprávní smlouvy č. 4/2019.
veřejnoprávní smlouvu č. 4/2020 o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2021
ve výši 25.000,- Kč z rozpočtu obce Traplice mezi Obcí Traplice a SH ČMS –
Sborem dobrovolných hasičů Traplice, z.s. IČ: 65324820.
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 pro rok
2021.
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 pro rok 2021.
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Schvaluje
bod 19/5/20

Schvaluje
bod 20/4/20

Schvaluje
bod 21/5/20

Schvaluje
bod 22/5/20

Schvaluje
bod 23/5/20

výši poplatku za svoz TKO pro rok 2021 ve stejné výši jako v roce 2020, tj.
530,- Kč na osobu a rok.
výpočet poplatku za stočné na rok 2021 - stočné ve výši 28,96 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
2021 ve výši 1042,64 Kč vč. DPH na jednoho obyvatele a kalendářní rok.
Poplatek pro byty (za 35 m3) je vypočten ve výši 1013,67 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.
rozpočet Základní a Mateřské školy Traplice pro rok 2021 týkající se
příspěvku obce na pokrytí provozních nákladů školy ve výši 2.154.700,- Kč.
na základě §84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění,
rozpočet na rok 2021 jako schodkový, příjmy ve výši 30.083.000,- Kč, výdaje
ve výši 39.362.000,- Kč, financování ve výši 1.324.000 Kč. Jako závazné
ukazatele rozpočtu stanovuje u příjmů třídy a u výdajů paragrafy rozpočtové
skladby.
Zastupitelstvo obce Traplice schvaluje starostu obce jako osobu oprávněnou k
úpravě rozpočtu obce rozpočtovým opatřením sestaveným k datu 31.12.2020.
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.
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.

Vydání:
Revize:

5/20
-

Schválilo Zastupitelstvo obce Traplice

Datum:

9.12.2020

4

3

OBEC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Traplice

USNESENÍ Č. 5 /20

Počet stran:
Číslo strany:

IČO: 00291439
okr. Uh. Hradiště

bod 24/5/20

zařazení projektu Komunitní školy Traplice „Robotické centrum“ do programu
MAP II. ORP UH. Hradiště.

Schvaluje

záměr na prodej částí pozemků č. parc. 3199/1 a č. parc. 3105/2

Schvaluje

bod 25/5/20

Schvaluje
bod 26/5/20

Schvaluje

smlouvu č.: OT-001030060529/001-MOEL o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Traplice a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 týkající se umístění stavby
„Traplice, nad kaplí, Fikar, smyčka NN“ na pozemku obce č. parc. 3105/125 v
k. ú. Traplice.
termín konání Tříkrálové sbírky v obci na 10.1.2021 od 12:30 hod.

bod 27/5/20

bod 28/5/20

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

Bere na vědomí
bod 29a)/5/20

zápis ze schůze finančního výboru ze dne 23.11.2020 o kontrole hospodaření
obce

Schvaluje

zadání zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení u firmy
GARDEN St. Město na akci Revitalizace centra obce dle předložené cenové
nabídky ze dne 20.10.2020 za smluvenou částku 168.190,- Kč včetně DPH.
Dílčí návrhy tvorby dokumentace budou průběžně konzultovány se
zastupitelstvem obce na pracovních schůzích před konečným předáním díla a
před podáním ke schválení u dotčených úřadů.

Schvaluje

bod 29b)/5/20

Schvaluje
bod 30/5/20

zadání provedení projektové dokumentace na realizaci kotelny v souvislosti
s akcí „Přestavba budovy bývalé MŠ na dům pro bydlení“ a následně
provedení nové technologie kotelny pro centrální vytápění uvedeného objektu.
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení nové přípojky elektřiny k výše
uvedené stavbě, provedení veřejného venkovního osvětlení parkoviště u
budovy, provedení nového hlavního rozvaděče a hromosvodu, anténního
systému, domovních telefonů s el. vrátným.
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozvodů (elektřina, ZTI) nad
podhledy v chodbách u akce „Přestavba budovy bývalé MŠ na dům pro
bydlení“ a schvaluje provedení těchto podhledů a stavebních výpomocí a
provedení nové ležaté kanalizace.

V Traplicích 9. 12. 2020

Ing. Milan Rozum

Ing. Petr Kuneta
místostarosta

starosta
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