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U S N E S E N Í  č. 4/19 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice 

konaného 14. října 2019 v 18.30 hod. na OÚ 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

Schvaluje 
bod 2/4/19 

návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen 

řídícím schůze.  

 

Schvaluje 
bod 3/4/19 

návrhovou komisi ve složení:  Skopal M., Žiška Zd. 

ověřovatele zápisu: Fedorová G.,  Slavík J. 

zapisovatel: P. Kuneta 

 

Provedlo 
bod 4/4/19 

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

31.7.2019. 

 

Schvaluje 

bod 5/4/19 

 

smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330053071/001 mezi Obcí 

Traplice a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7 pro akci „Traplice, Machynka, kabel NN“ na pozemku obce č. 

3105/2 v katastrálním území Traplice dle geometrického plánu č.: 649-

718/2019. 

 

Schvaluje 
bod 6/4/19 

 

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

mezi Obcí Traplice a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice 7 pro akci „Traplice, býv. ZD, Obec a Šimoník, úpr. DS“ na 

pozemcích obce č. 1900/2, 3109/13, 3109/6, 3109/7, 3149/26, 3149/68, 

3149/67 v k. ú. Traplice. 

 

Schvaluje 
bod 7/4/19 

 

rozpočtové opatření č. 3/2019. 

 

Schvaluje 
bod 8/4/19 

 

prodej části pozemku č. parc. 3105/125 v geometrickém plánu č. 646-36/2019 

označenou jako parc. č. 3105/151 o výměře 20 m2 panu Radomíru Verbíkovi, 

Traplice 84, nar. 19.9.1957 za celkovou cenu 2667,- Kč. 
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Schvaluje 
bod 9/4/19 

 

bez usnesení 

Schvaluje 
bod 10/4/19 

 

smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Traplice 

mezi Obcí Traplice a Komunitní školou Traplice, z. s.  IČ: 02987236, na 

částku 534.080,- Kč za účelem předfinancování projektu č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011201 „Centrum polytechnického vzdělávání“. 

Tato částka bude po obdržení stejné finanční částky z dotačního programu 

vrácena na účet obce. 

 

Schvaluje 
bod 11/4/19  

 

spolufinancování akce „Cyklostezka se smíšeným provozem cyklistů a 

chodců“ v případě získání dotace na tuto akci. Zastupitelstvo obce schvaluje 

Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu  

"Cyklostezka se smíšeným provozem cyklistů a chodců" Traplice - Sušice 

mezi oběma obcemi. 

 

Schvaluje  
bod 12/4/19  

 

záměr na směnu části pozemku č. 3105/2 ve vlastnictví obce o výměře cca 12 

m2 za část pozemku č. 42 v k. ú. Traplice o výměře cca 18 m2 v soukromém 

vlastnictví. 

 

Schvaluje  
bod 13/4/19  

 

záměr na prodej části pozemku č. parc. 3116/2 v k. ú. Traplice o výměře cca 

36 m2 a části pozemku č. 719/10 v k. ú Traplice o výměře cca 118 m2   

Schvaluje  
bod 14/4/19  

 

snížení příspěvku na úhradu provozních nákladů příspěvkové organizaci ZŠ a 

MŠ Traplice pro rok 2019 o částku 382.000,- Kč. ZŚ a MŠ Traplice tuto 

částku pokryje z úspor a rezervního fondu. 

 

Schvaluje  
bod 15/4/19  

 

mandátní smlouvu o dílo mezi Obcí Traplice a Král-service s.r.o., Amálie 

Skráškové 1178 St. Město u Uh. Hradiště na zpracování dokumentace 

k podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství nebo z jiného obdobného 

titulu na akci „Traplice – doplnění kanalizace“ a v případě získání dotace na 

administraci projektu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na výše uvedený projekt. 

  

bod 16/4/19  

 

bez usnesení 

Schvaluje  
bod 17/4/19  

 

realizaci kamerového systému ve škole a v blízkosti autobusové zastávku u 

základní školy dle cenové nabídky firmy Tomáš Koníček s.r.o. Uh. Brod ze 

dne 26.9.2019. 
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Schvaluje  
bod 18/4/19 

 

návrh na umístění misijního kříže v blízkosti kaple Panny Marie Růžencové na 

parcelách č. 3172 a 3105/125 – ostrůvek v komunikaci „Kovárna“.  

Schvaluje  
bod 19/4/19 

 

darovací smlouvu mezi Obcí Traplice jako dárcem a Zlínským krajem – 

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje jako obdarovaným na bezúplatný převod 

pozemků 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 

 

 

 

V Traplicích 14. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Rozum                                                                                 Ing. Petr Kuneta 
       starosta                                                                                                                    místostarosta            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 O B E C  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE   

   

 

 

 

 

 

 

  
                  Traplice   USNESENÍ  Č. 4 /19 Počet stran: 3 

                IČO: 00291439 
                  okr. Uh. Hradiště 

  Číslo strany: 4 

 

Vydání: 4/19     

Revize: -  Schválilo Zastupitelstvo obce Traplice Datum: 14.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


