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U S N E S E N Í  č. 2/19 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 3. června 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., Skopal M. 

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 

7.3.2019. 

 

Bere na vědomí 

bod 5/2/19 

 

čerpání rozpočtu v roce 2019, stavy účtů obce k datu 31.5.2019.  

Schvaluje 
bod 6/1/19 

 

rozpočtové opatření č. 2/2019 

 

Schvaluje 
bod 7/2/19 

 

závěrečný účet obce Traplice za rok 2018 bez výhrad. Součástí závěrečného 

účtu za rok 2018 je: 

- plnění rozpočtu – příjmy a výdaje 

- zpráva č. 239/2018/EKO o přezkoumání hospodaření obce v r. 2018 

- hospodářský výsledek a účetní uzávěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

přílohy) příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Traplice za rok 2018 

Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za rok 2018 (součástí účetní 

uzávěrky je rozvaha, výkaz zisku, příloha, inventarizační zpráva) sestavenou k 

datu 31.12.2018. 
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Schvaluje 
bod 8/2/19 

 

vydání záměru na prodej částí obecního pozemku č. 3105/125 o výměře cca 70 

m2. 

 

Schvaluje 
bod 9/2/19 

 

smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě týkající se stavby „Traplice – 

doplnění kanalizace“ mezi vlastníky parcel č. 43/5, st. 219, st. 187/1, st. 42, st. 

26/1, st. 305, 2892/4, st. 30, 2997/3, st. 283, 3000/3, 3006/3, 3010/5, 3010/4, 

st. 316, 3030/15, 3030/16, 3016, 2621, 2616/3, 2615/2, st. 300, 1962/6, 

1962/2, 1962/17, 1960/5 v k. ú. Traplice a obcí Traplice. 

 

Schvaluje 
bod 10/2/19 

 

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1030052174/001 

na zatížení obecních pozemků č. parc. 3149/67, 68, 26, 3109/6, 7, 13, 1900/2, 

26   stavbou „Traplice, býv. ZD, obec a ******, úpr. DS“ mezi Obcí Traplice 

a E.ON Distribuce, České Budějovice, IČ 28085400. 

 

Schvaluje 
bod 11/2/19  

 

smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330053758/001 mezi E.ON 

Distribuce, a.s. a Obcí Traplice pro stavbu „Traplice, silnice 

III/42820,Obec,přel.NN“ za účelem umístění distribuční soustavy - vedení 

NN, sloup NN - 1ks na parcelách obce č. 70/2, 3105/125, 3105/133. 

 

Schvaluje  
bod 12/2/19  

 

smlouvu č. 1030052185/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Traplice pro stavbu „Traplice, ******, 

vedení NN“ na pozemku obce č. parc. 100/8. 

 

Schvaluje  
bod 13/2/19  

 

smlouvu o dílo v rámci projektu „Preventivní protipovodňová opatření obce 

Traplice“ mezi Obcí Traplice a CRISIS CONSULTING s.r.o. Uherské 

Hradiště na pravidelnou aktualizaci Digitálního povodňového plánu obce 

Traplice včetně webhostingu a mapových serverů. 

   

Schvaluje  
bod 14/2/19  

 

bezúročnou půjčku z fondu FSP obce ve výši 50.000,- Kč pro zaměstnankyni 

obce *************. 

 

Schvaluje  
bod 15/2/19  

 

objednávku čištění a impregnaci fasády základní školy. 

 

 

 



                 O B E C  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE   

   

 

 

 

 

 

 

  
                  Traplice   USNESENÍ  Č. 2 /19 Počet stran: 3 

                IČO: 00291439 
                  okr. Uh. Hradiště 

  Číslo strany: 3 

 

Vydání: 2/19     

Revize: -  Schválilo Zastupitelstvo obce Traplice Datum: 3.6.2019 

 

Schvaluje  
bod 16/2/19  

 

směnnou smlouvu mezi Pomoraví Babice, a.s., se sídlem Babice č. p. 52 a 

Obcí Traplice na směnu níže uvedených pozemků: 

Společnost Pomoraví Babice, a.s. směňuje (prodává) ze svého výlučného 

vlastnictví pozemky a to  

- parcelu  par. č. 1979/1, trvalý travní porost, 

- parcelu  par. č. 1900/11, trvalý travní porost, 

a 

Obec Traplice směňuje (prodává) ze svého výlučného vlastnictví pozemky a to  

- parcelu  par. č. 1905/41, orná půda, 

- parcelu  par. č. 2720/44, orná půda, 

- parcelu  par. č. 2720/49, orná půda. 

Směna pozemků proběhne bezúplatně. 

 

bod 17/2/19  

 

bez usnesení 

bod 18/2/19  

 

bez usnesení 

Schvaluje  
bod 19/2/19  

 

vydání záměru na prodej (směnu) pozemku ve vlastnictví obce č. parc. 

2028/95. 

Schvaluje  
bod 20/2/19  

 

doplnění dětského hřiště za OÚ o nový herní prvek „Strom s ptačími hnízdy“ a 

pověřuje starostu výběrem dodavatele. 

Schvaluje  
bod 21/2/19  

 

vydání záměru na prodej částí pozemků v areálu bývalého zemědělského 

družstva č. parc. 3149/47, 48, 49, 50 o celkové výměře cca 500 m2. 

bod 22/2/19  

 

bez usnesení 

Schvaluje  
bod 23/2/19  

 

prodej části parcely č. 3149/26 o výměře 39 m2 v geometrickém plánu č. 637-

42/2019 zapsanou po novým parcelním číslem 3149/69, druh pozemku ostatní 

plocha, se všemi součástmi manželům ************, r.č. ********* a  

***** ******, r.č. *************, oba bytem *******, PSČ ***** za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 1.950,- Kč. 

 

bod 24/2/19  

 

bez usnesení 

bod 25/2/19  

 

bez usnesení 

 

V Traplicích 3. 6. 2019 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            
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