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U S N E S E N Í č. 5/21
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice
konaného 3. listopadu 2021 v 18.30 hod. na OÚ

Zastupitelstvo obce:
Schvaluje
bod 2/5/21

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

Schvaluje
bod 3/5/21

návrhovou komisi ve složení: Kotyza R., Žiška Zd.
ověřovatele zápisu: Vávrová A., Slavík J.
zapisovatel: P. Kuneta

Provedlo
bod 4/5/21

kontrolu usnesení zastupitelstva obce z minulého zasedání ZO, které se konalo
26.8.2021.

Schvaluje
bod 5/5/21 a)

Obecně závaznou vyhlášku obce Traplice č. 1/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství

Schvaluje
bod 5/5/21 b)

Obecně závaznou vyhlášku obce Traplice č. 2/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství

Bere na vědomí
bod 6/5/21

půjčku z FSP zaměstnanci obce

Schvaluje
bod 7/5/21

smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2153/2021/STR mezi Zlínským krajem jako
poskytovatelem dotace a Obcí Traplice jako příjemcem dotace, dotace se
poskytuje na spolufinancování stavby kanalizace v obci.
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Schvaluje
bod 8/5/21

prodej částí pozemků v k. ú. Traplice dle geometrického plánu č. 705-24/2021
(dále jen „GP“):
- část pozemku č. 3105/133 o výměře 42 m2 v GP označenou parc. číslem
3105/156
- část pozemku č. 841/18 o výměře 19 m2 v GP označenou parc. číslem
841/70
- část pozemku č. 841/18 o výměře 37 m2 v GP označenou písmenem „b“
- část pozemku č. 841/7 o výměře 99 m2 v GP označenou písmenem „a“
- část pozemku č. 841/7 o výměře 14 m2 v GP označenou písmenem „c“
- část pozemku č. 841/8 o výměře 26 m2 v GP označenou písmenem „d“
Nabyvatelem výše uvedených pozemků je paní Iveta Pekárková, r. č.
765626/4594, bytem Traplice 312.
Celková cena pozemků o celkové výměře 237 m2 je 25.700,- Kč

Schvaluje
bod 9/5/21

směnnou smlouvu pro směnu pozemků v k. ú. Traplice mezi Obcí Traplice a
Milanem Hořínkem, a Janou Hořínkovou,**************. Směna proběhne
dle geometrického plánu č. 682-73/2020 (dále jen „GP“) takto:
- Milan a Jana Hořínkovi jsou nabyvateli části poz. č. 3128 o výměře 13 m2
dle GP označené parc. č. 3128/2
- Milan a Jana Hořínkovi jsou nabyvateli části poz. č. 3105/133 o výměře 20
m2 dle GP označené parc. č. 3105/155
- Obec Traplice je nabyvatelem části pozemku parc. č. 53 o výměře 29 m2 dle
GP označené jako poz. parc. č. 53/2
- Milan Hořínek je nabyvatelem části pozemku parc. č. 841/18 o výměře 226
m2 dle GP označené parc. č. 841/69
- Milan Hořínek je nabyvatelem části pozemku parc. č. 3214 o výměře 6 m2
dle GP označené parc. č. 3214/2
- Obec Traplice je nabyvatelem pozemku parc. č. 840 o výměře 206 m2 .
Milan a Jana Hořínkovi zaplatí Obci Traplice dle rozdílu ve výměrách
směňovaných pozemků částku 1000,- Kč.
Milan Hořínek zaplatí Obci Traplice dle rozdílu ve výměrách směňovaných
pozemků částku 4000,- Kč.

Schvaluje
bod 10/5/21

prodej pozemků v k. ú. Traplice dle geometrického plánu č. 707-61/2021
takto:
- část pozemku č. 3105/14 o výměře 4 m2 dle GP označená písmenem „a“
- část pozemku č. 3105/125 o výměře 61 m2 dle GP označená písmenem „b“
Nabyvatelem výše uvedených pozemků je pan Josef Lysák, ********** za
celkovou cenu 13.500,- Kč

Schvaluje
bod 11/5/21

směnu pozemků v k. ú. Traplice mezi Obcí Traplice a panem Miroslavem
Večeřou, ************ dle geometrického plánu č. 706-55/2021 (dále jen
„GP“) takto:
- Obec Traplice je nabyvatelem části pozemku č. 71/1 o výměře 3 m2 v GP
označené písmenem „f“
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- Miroslav Večeřa je nabyvatelem části pozemku č. 3105/143 o výměře 22 m2
v GP označené písmenem „c“
Miroslav Večeře zaplatí Obci Traplice za rozdíl ve výměrách směňovaných
pozemků celkovou částku 3900,- Kč.
Schvaluje
bod 12/5/21

termín pro zúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu obce na 31.12.
příslušného roku.

Schvaluje
bod 13/5/21

provozní řád sálu ve 2. patře budovy kuželny s platností od 1.11.2021

Schvaluje
bod 14/5/21

dodavatele projektových dokumentací takto:
- projektová dokumentace na opravu místní komunikace v části Škárovec levá
strana a ulička u čp. 214 a ulička k čp. 13 - Ing. Radek Jaroš, Lípa 347
- proj. dokumentace na kanalizaci v ulici Škárovec Centroprojekt Zlín
- studie proveditelnosti kanalizace od hřiště za autoservis Mrkvica – Aquadrop
Zlín

Projednalo
bod 15/5/21

možnosti využití budovy bývalého kulturního domu, schvaluje pořízení
statického posudku a studie proveditelnosti pro přestavbu na hasičskou
zbrojnici s kulturním sálem ve 2. poschodí.

V Traplicích 3. 11. 2021

Ing. Milan Rozum

Ing. Petr Kuneta

starosta
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