Obec Trpík
Zápis
z jednání zastupitelstva obce Trpík č. 25 konaného dne
23.5.2012
v místnosti obecního úřadu
Přítomni :
Hosté :

Hradecký, Pecháček , Šípek , Švestka Pírko , Samková
Coufalová
Borovcová

Program :
1/ Volba zapisovatele
2/ Volba ověřovatelů zápisu
3/ Schválení rozpočtového opatření č.1 a č.2
4/ Schválení smlouvy na výstavbu „Multifunkční plochy“
5/ Pozemky
6/ Schválení nového loga u web.stránek
7/ Schválení výběrové komise na rekonstrukci cesty
8/ Informace starosty a různé
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18,oo hodin starosta obce Milan Hradecký,
konstatoval , že je přítomno 7 členů zastupitelstva , a je schopné se usnášet . Přednesl
program dnešního jednání , který byl uveden na pozvánkách . Nikdo z členů
zastupitelstva neměl doplňující návrh a program dnešního jednání byl schválen 7-mi
hlasy pro .
.
Ad 1 / Na zapisovatele dnešního zápisu byl navržen a schválen p.Švestka
Ad 2 / Na ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni : p.Coufalová a p.Pecháček
Ad 3 / Rozpočtové opatření č.1 –dotace na obnovu lesního porostu 1.240,-Kč
Rozpočtové opatření č.2 –dotace na ekologické technologie 3.540,-Kč
OZ dodatečně schvaluje Rozpočtové opatření č.l a č.2.
Ad 4 / Starosta informoval o tom , že v souladu s výsledky výběrového řízení byla
podepsána smlouva na provedení výstavby „ Multifunkční plochy „ s firmou D.s. Delta
s termínem zahájení -6/2012 a dokončením do 21 .7 . 2012
Ad 5 / a) zastupitelstvo dodatečně projednalo a schválilo Návrh na ocenění pozemků
získaných bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu…
p.č. 36/1 22m2 cena 7,-Kč/m2 - celkem 154,-Kč
p.č. 36/2 157m2 cena /,-Kč/m2 - celkem 1.099,-Kč

-

2–

Ad 6/ Zastupitelstvo posoudilo nové návrhy loga webové stránky obce a rozhodlo , že bude
používáno logo s označením „ 913/KB „
Ad 7/ Výběrové řízení na rekonstrukci cesty bylo zveřejněno 2.5.2012 , byly .osloveny tyto
firmy : Agile s.r.o. Ústí nad Orlicí
Pásek stav.firma Polička
D.S. Delta s.r.o. Lubná
Stav.fa. NOVÁK Choceň
Odpověděly firmy : Agile s.r.o. Ústí nad Orlicí
Pásek stav.firma Polička
D.S. Delta s.r.o. Lubná
Příjem přihlášek do výběrového řízení byl uzavřen 25.5.2012 v 15.oo hod.
O.z.projednalo a schválilo návrh na členy výběrové komise : p. Hradecký Milan
p. Pírko František
p. Švestka Zdeněk
p. Lepka Jiří
pí.Coufalová Ivona
Jednání výběrové komise je stanoveno na 28.5.2012 v 9.oo hod
Ad 8/ a) starosta informoval o přípravném jednání s K.B. Ústí nad Orlicí o poskytnutí
půjčky obci na rekonstrukci části obecní cesty
b) starosta informoval o výsledku Auditu ob. hospodaření za rok 2011 ,Výsledky a
zápis je vyvěšen na obecní tabuli .
c) starosta informoval o jednání ke stanovení ochranného pásma vodního zdroje .
OSGH Ústí nad Orlicí stanovil na základě připomínek O.z. Trpík nové ochranné pásmo a to
tak , že z původního návrhu vyjmul pozemky obecního lesa a pozemek , který využívá Skaut
Svitavy .
d) starosta informoval o žádosti p,Fišera o povolení stavby srubu na svém pozemku
u rybníka . Vzhledem k tomu , že uvedený pozemek je zařazen do lokálního
ekologického biocentra , musí p.Fišer nejdříve jednat s příslušnými orgány
e) káceni máje bude 2 .6 . 2012 od 18.oo hod . Spojí se s Dětským dnem
.Občerstvení , ohýnek , hry , a program pro děti zajistí : Hradecký , Pírko ,
Samková , Pecháček a Coufalová

USNESENÍ:
1 / Obecní zastupitelstvo schvaluje :
62/5-2012 -Rozpočtové opatření č.1 – dotace na obnovu lesních porostů 1240,-Kč
63/5-2012 -Rozpočtové opatření č.2 – dotace na ekologické technologie 3540,-Kč
64/5-2012 - Smlouvu na výstavbu multifunkční plochy s D.S.Delta Lubná
65/5-2012 - Ocenění pozemků získaných bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových : p.č. 36/1 22m2 na 7,-Kč/m2 a p.č. 36/2 157m2 na 7,-Kč/m2

-366/5-2012 -Bezúplatný převod pozemků p.č. 612/1 a 642 od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví obce
67/5-2012 -Nové logo webových stránek obce označené jako 913/KB
68/5-2012 -Komisi pro výběrové řízeni na rekonstrukci části obecní cesty ve složení :
Hradecký , Pírko , Švestka , Lepka a Coufalová

2/

Obecní zastupitelstvo volí :
a- za zapisovatele zápisu p.Švestku
b- za ověřovatele zápisu p.Coufalovou a p.Pecháčka

Zapsal : ………………

Ověřili : ……………..

