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U S N E S E N Í  č. 3/20 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 12. srpna 2020 v 18.30 hod. na OÚ 

 

 

 

Zastupitelstvo obce: 

 
Schvaluje 

bod 2/3/20 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 

řídícím schůze.  

 

Schvaluje 

bod 3/3/20 

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

ověřovatele zápisu: Vávrová A.,  Slavík J. 

zapisovatel: P. Kuneta 

 

Provedlo 

bod 4/3/20 

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

1.6.2020. 

 

Schvaluje 

bod 5/3/20 

 

na základě výsledku výběrového řízení výběr dodavatele akce „Traplice – 

doplnění kanalizace“ firmu Vodohospodářské stavby Javorník – CZ, s. r. o., 

sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou a pověřuje starostu podpisem 

příslušné smlouvy o dílo. 

Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování akce z rozpočtu obce v případě 

schválení dotací z Ministerstva zemědělství a Zlínského kraje. 

 

Schvaluje 

bod 6/3/20 

 

pronájem pozemku č. parc. 266/3 v k. ú. Traplice Obci Sušice, Sušice č. 54, IČ 

00542261. Pronájem se sjednává bezúplatně na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 6 měsíců. Údržbu pozemku bude provádět Obec Sušice na vlastní 

náklady. 

 

Schvaluje 

bod 7/3/20 

 

prodej pozemků ve vlastnictví Obce Traplice parc. č. st. 477 o výměře 27 m2 a 

parc. č. 266/2 o výměře 440 m2 v k. ú. Traplice paní **************** za 

celkovou cenu 25.350,- Kč. 
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Schvaluje 

bod 8/3/20 

 

prodej části obecního pozemku parc. č. 3105/2 v k. ú. Traplice o výměře 37 

m2 v geometrickém plánu č. 674-39/2020 označené písmenem „e“ paní 

******************* za celkovou cenu 7550 Kč. 

 

Schvaluje 

bod 9/3/20 

 

pronájem části pozemku č. 1969/1, 1970/1, 1970/3 a 3127/2 o celkové výměře 

70 m2 podle situačního zakreslení projektanta Ideacollective paní Ivě 

Chvílové, bytem Traplice čp. 453, za účelem vybudování provozovny kavárny 

a občerstvení ve formě dočasné stavby – kontejneru. Zastupitelstvo obce 

schvaluje výši nájemného 500,- Kč za měsíc se splatností po dokončení 

stavby. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem uvedené části pozemků na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 

 

Schvaluje 

bod 10/3/20 

 

smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330054742/001 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, Vaculová, vedení 

NN“ na pozemku obce č. parc. 100/8 v k. ú. Traplice. 

 

Schvaluje 

bod 11/3/20  

 

veřejnoprávní smlouvu o přenosu působnosti k projednávání přestupků mezi 

Obcí Traplice a Městem Uherské Hradiště se sídlem Masarykovo nám. 19, 

Uherské Hradiště, PSČ 686 70. 

 

Schvaluje 

bod 12/2/20  

 

starostu obce jako osobu oprávněnou jednat v rámci výběru bankovní instituce 

pro poskytnutí úvěru na spolufinancování dotační akce v programu 

Ministerstva financí VPS-223-2-2020 Podpora výstavby, obnovy a 

provozování komunální infrastruktury – Dům pro bydlení Traplice – 

Komunitní dům pro seniory. Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování 

výše uvedené akce v případě schválení dotace MF. 

 

Schvaluje  

bod 13/3/20  

 

nákup nového stroje – stranového mulčovače FERRI ZME 155 za cenu 

130.000,- Kč bez DPH u dodavatele náhradních dílů pro stávající mulčovač 

firmy CIME, s.r.o. K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov z důvodu zachování 

technické kompatibility s obecním traktorem a využitím náhradních dílů. 

   

Schvaluje 

bod 14/3/20  

 

rozpočtové opatření č. 3/2020. 

 

Schvaluje 

bod 15/3/20  

 

vydání záměru na prodej části pozemků parc. č. 719/10 a 3116/2 kolem domu 

Traplice čp. 40 

 

Schvaluje 

bod 16/3/20  

 

záměr na směnu částí obecních pozemků parc. č. 841/18, 3105/133, 3128 za 

parc. č. 840 a část parc. č. 53 v k. ú. Traplice. 

 

Schvaluje 

bod 17/3/20  

 

záměr na prodej pozemku č. parc. 841/7 a 841/8 a části parc. č. 841/18 v k. ú. 

Traplice 
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Schvaluje 

bod 18/3/20  

 

záměr na pronájem částí pozemků č. parc. 3195, 3105/133 a 841/18. 

bod 19/3/20  

 

bez usnesení 

Schvaluje  

bod 20/3/20  

 

příspěvek obce rodičům s trvalým pobytem v Obci Traplice při narození dítěte 

ve výši 5000,- Kč. 

  

Schvaluje  

bod 21/3/20  

 

smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330058266/002 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, býv.ZD, Obec a 

Šimoník, úpr.DS“ na pozemcích obce č. parc. 3109/6, 3109/13, 3149/26, 

3149/36, 3149/67, 3149/68 v k. ú. Traplice. 

 

Schvaluje  

bod 22/3/20 

 

zahájení výběrových řízení na akce předběžně dotačně podpořené:  

- Cyklostezka se smíšeným provozem  

- Prodloužení chodníku od Sušic 

- Dům pro bydlení – přestavba bývalé MŠ 

 

  

V Traplicích 12. 8. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


