Obec Třanovice

Zápis
z 6. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 24. září 2019 v 18. 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny
Omluveno

15 členů ZO Třanovice
0 členů ZO Třanovice
2 občané

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,00 hodin starostou obce Mgr. Jiřím Tomiczkem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Třanovice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 16.9.2019 dosud.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Davida Tomana a Pavla Žwaka
zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Davida Tomana a Pavla
Žwaka, zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se .. (..)
Usnesení č. 1/6/ZO/2019 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, zaslanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program 5. zasedání:
1.
Organizační záležitosti
2.
Majetek obce (dohoda o změně katastrální hranice a smlouva o bezúplatném
převodu)
3.
Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/6/ZO/2019 bylo schváleno.

Zprávu o činnosti rady
mezi zasedáním zastupitelstva obce podal místostarosta Miroslav Lejka a to ze dne 15.7.2019,
19.8.2019, 16.9.2019 zastupitelé neměli žádné doplňující dotazy - zastupitelstvo obce bere zprávu o
činnosti rady na vědomí

Ad. 1 Organizační záležitosti
a) Zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání dne 17. prosince 2018 schválilo usnesení 6b/2/ZO/2018
(složení správní rady společnosti Třanovice služby tj. Mgr. David Molitor, Ing. Břetislav Korč, Radomír
Kubiček, Mgr. Jiří Tomiczek, Ing. Karel Blahut, Ing. Marian Jochymek.) Člen správní rady Ing. Marian
Jochymek na své členství ve správní radě rezignoval. Proto je potřeba schválit chybějícího člena
správní rady. Předsedající navrhnul zvolit členem správní rady Třanovice služby, o.p.s. pana Radka
Gocieka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích jmenuje do správní rady Třanovice služby, o.p.s. pana Radka Gocieka, datum
narození xxx, trvale bytem xxx.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 3/6/ZO/2019 bylo schváleno.
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b) Obec Třanovice je společníkem s obchodním podílem 100% ve společnosti TISPOL, s.r.o., v dozorčí
radě společnosti je v současné době Ing. Petr Korč, Ing. Milan Glajcar, Josef Gomola. Na 2. zasedání
zastupitelstva dne 17.12.2018 byli navrženi členové dozorčí rady. Bohužel noví členové do obch.
rejstříku nebyli zapsáni, dle požadavku obchodního rejstříku mělo zastupitelstvo nejprve odvolat
stávající členy, kteří již dále nebudou pokračovat a teprve poté jmenovat nové členy dozorčí rady.
Člena dozorčí rady, který bude ve členství pokračovat není potřeba opětovně schvalovat.
Starosta tedy navrhnul zrušit usnesení zastupitelstva 6c/2/ZO/2018 ze dne 17. prosince 2018, poté
zrušit členství v dozorčí radě TISPOL, s.r.o. Ing. Petru Korčovi a Josefu Gomolovi. Další člen dozorčí
rady Ing. Milan Glajcar bude dále v členství pokračovat beze změny. Do dozorčí rady jsou navrženi
členové zastupitelstva Ing. Břetislav Korč a Radomír Kubiček. Předsedající se dotázal přítomných na
další návrhy či připomínky, poté dal hlasovat o návrzích.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Třanovice revokuje (ruší) usnesení 6c/2/ZO/2018 ze dne 17.
prosince 2018, kterým navrhlo členy dozorčí rady TISPOL, s.r.o.
b) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích odvolává Ing. Petra Korče a Josefa Gomolu z dozorčí rady společnosti
TISPOL, s.r.o.
c) Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích jmenuje do dozorčí rady TISPOL, s.r.o. tyto členy: Ing. Břetislava Korče,
datum narození xxx, trvale bytem xxx, a Radomíra Kubička, datum narození xxx, trvale
bytem Třanovice xxx.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se –
Usnesení č. 4/6/ZO/2019 bylo schváleno.

*

*

*

Ad.2) Majetek obce
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č.
1004991955 mezi ČR- Státní pozemkový úřad a Obec Třanovice. Jedná se o pozemky pod chodníkem
směrem k Labudovi, o jejich bezúplatný převod obec zažádala počátkem r. 2019, zastupitelstvo
schválilo bezúplatný převod (nabytí) pozemků p.č. 3659/2 o výměře 737m2 a 3921/3 o výměře 8m2
v k.ú. Třanovice na svém 3. zasedání dne 28. ledna 2019 usnesením 5/3/ZO/2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
č. 1004991955 mezi Česká republika – Státní pozemkový úřad (převádějící) a Obec
Třanovice (nabyvatel). Předmětem smlouvy je převod vlastnických práv k pozemkům p.č.
3659/2 a 3921/3 v k.ú. Třanovice, zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/6/ZO/2019 bylo schváleno.
b) Zastupitelé byli seznámeni s důvody návrhu na změnu katastrálního území obce a poté i následující
směny pozemků. Hranice katastru obce Třanovice a katastru Horní Žukov prochází středem místní
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komunikace od Čtyřmezníku směrem dolů k Sušovskému potoku, hranice katastru prochází rovněž
středem místní komunikace směrem od p. Gomoly dolů k Vělopolí. Z tohoto plynou problémy
s nejasností údržby komunikací, nejasnosti v případě potřeby umístit sítě apod. Navrženo řešení a)
změna katastrální hranice obcí b)následná směna pozemků. Místní komunikace od čtyřmezníku by
po provedených změnách byla celá v majetku a katastru obce Třanovice, místní komunikace od
Gomoly dolů směrem na Vělopolí by byla v majetku Města Český Těšín a katastru Horní Žukov.
Obec Třanovice je vlastníkem pozemku parc. č. 3792 v k.ú. Třanovice, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, o výměře 6010 m2 a pozemku 3978 v k.ú. Třanovice, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o výměře 1950 m2, které jsou zapsané
na LV 10001, pro katastrální území Třanovice, obec Třanovice u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek. (jedná se o pozemek v místě křižovatky u
RD p. Gomoly a polovinu místní komunikace která prochází kolem RD p. Gomoly směrem na Vělopolí,
současně v polovině komunikace probíhá i hranice katastru obce Třanovice a katastru Horní Žukov).
V dohodě o změně katastrální hranice je navrženo, aby se odměřené části výše uvedených pozemků
(část pozemku p.č. 3792 o výměře cca 2130 m2 -dle pořízeného geometrického plánu bude nyní nové
p.č. 1412 v k.ú. Horní Žukov a část pozemku p.č. 3978 o výměře cca 225 m2 -dle pořízeného
geometrického plánu bude nyní nové p.č. 1413 v k.ú. Horní Žukov) staly součástí katastrálního území
Horní Žukov a pozemek p.č. 574 v k.ú. Horní Žukov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, o výměře 913 m2 - dle pořízeného geometrického plánu bude nyní nové p.č. 4256
v k.ú. Třanovice), který je zapsán na LV 10001, pro katastrální území Horní Žukov, obec Český Těšín u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, jehož vlastníkem je
Město Český Těšín, přejde do katastrálního území Třanovice (jedná se o polovinu místní komunikace
od hraničního kamene tzv. Čtyřmezníku směrem dolů k Sušovskému potoku) by se stal součástí
katastrálního území Třanovice a majetkem obce Třanovice.
V budoucnu budou tyto pozemky mezi obcí a městem rovněž bezúplatně směněny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích schvaluje uzavření Dohody o změně katastrální hranice a hranice obce mezi Městem
Český Těšín a Obcí Třanovice, zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této Dohody.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 6/6/ZO/2019 bylo schváleno.

*

*

*

Ad. 3 Různé, diskuse
a) byla podána žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky Třanovice Pavera – Zadky do programu IROP
přes MAS. Zda jsme byli se žádostí úspěšní se dozvíme v lednu nebo únoru 2020, cena stavby vč.
osvětlení 6milionů Kč
b) je potřeba stanovit jakým způsobem budou zastupitelům obce poskytovány cestovní náhrady,
předsedající navrhl, aby tato záležitost byla řešena v souladu se zákoníkem práce.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích stanoví, že cestovní náhrady členům zastupitelstva obce budou poskytovány dle
platného zákoníku práce.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 7/6/ZO/2019 bylo schváleno.
c) místostarosta pozval přítomné na 22.ročník Jezdeckého dne u Čtyřmezníku, který se bude konat
v sobotu 28.9.
d) starosta připomněl zastupitelům plánovanou studijní cestu zastupitelů do Bělotína (vítěz soutěže
Vesnice Olomouckého kraje 2019)
e) M. Krawiec, jako předseda sociální komise rady obce, informoval zastupitele o stavu příprav
Třanovického podzimu – akce pro seniory. Letos se bude konat 13.10.2019, program, společný oběd
apod. je zajištěno, v nejbližších dnech se budou seniorům osobně doručovat pozvánky na akci
f) v sobotu 21. září 2019 proběhly za obecním úřadem dožínky. Starosta poděkoval paní Libuši
Ovčaříové a místnímu spolku PZKO za bezchybnou organizaci a jejich práci.
g) p. Rylko se dotázal na způsob kosení příkopů, příkopy SSMSK kosí pouze 1,5m od silice – starosta
na SSMSK dáme připomínku, aby kosili celý příkop
h) Ing. Blahut: v místní části Za Lesem je problém se znečištěním silnice, kterou způsobují kombajny
vyjíždějící z pole, cesta je pokryta souvislou vrstvou bahna. Starosta: budeme firmě LUKROM-TOZOS
psát dopis, jsou ještě i další místa a věci, které bude třeba vyřešit Ing. Toman: stejná firma
obhospodařuje pole za rodinnými domy za Stonávkou, podél plotů byl původně poměrně hluboký
příkop, který zachycoval vodu z pole. Bohužel příkop byl rozorán. Bylo by možné do dopisu
LUKROMU-TOZOSU uvést i tento problém?
i) starosta informoval zastupitele, že všechny potřebné dokumenty ve věci splaškové kanalizace byly
předány ministerstvu financí, nyní čekáme, kdy MF vyhlásí veřejnou zakázku na dodavatele.

*

*

*

K. Tomanová přečetla usnesení, která byla přijata na 6. zasedání zastupitelstva obce a poté
předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,50 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Smlouva o bezúplatném převodu
4) Dohoda o změně katastrálních hranic, mapa plánované změny hranic katastrálního území

Zápis byl vyhotoven dne: 25. září 2019
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová
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Ověřovatelé:

Ing. David Toman

…………………………………………………

Pavel Žwak

…………………………………………………

Starosta:

Mgr. Jiří Tomiczek

…………………………………………………

Místostarosta:

Miroslav Lejka

…………………………………………………
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