Obec Trpík
Zápis
z jednání zastupitelstva obce Trpík č.35 konaného dne
27.11.2012 v 17,00hodin
v místnosti obecního úřadu
Přítomni:, Pecháček Josef,Hradecký Milan, Švestka Zdeněk, , Coufalová Ivona, Šípek Stanislav
Nepřítomni : Samková Andrea
Hosté: p.Vašatová , p.Fiedler A . ml. , p.Faltejsek – VaK Jablonné
Program: 1) Schválení zapisovatele
2) Schválení ověřovatelů
3) Příprava rozpočtu obce na r. 2013
4) Schválení vyhlášky č.2 o pohybu psů v obci
5) Schválení vyhlášky č.3 o kom.odpadech
6) Schválení nájemní smlouvy s ZOD Žichlínek
7) Projednání žádosti VaK Jablonné o prodej pozemku
8) Projednání žádosti p. Husáka o povolení kácení stromů
9) Projednání zahájení příprav na provedení pozemkových úprav v obci
10)Schválení nájemní smlouvy na hrobové místo
11)Projednání a schválení neusnesení k MUS Lanškrounsko
12)Projednání návrhu smluv s VaK Jablonné a ČD na odklízení sněhu
13)Kontrola plnění plánu akcí za r. 2012
14)Informace o postupu a dalším plánu prací v ob.lese
15)Příprava plánu akcí na r.2013
16)Projednání a schválení nového složení finančního výboru O.Z
17)Dodatečné schválení nákupu programu pro PC
18)Různé

Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17,00 hodin starosta obce Hradecký Milan, konstatoval, že je
přítomno 5 členů zastupitelstva, a to je schopné usnášení. Přednesl program dnešního jednání,
který byl uveden na pozvánkách. Nikdo z členů zastupitelstva neměl doplňující návrh a program
dnešního jednání schválili –5ti pro.
Ad 1/ Na zapisovatele byl navržen a schválen p. Švestka Zdeněk
Ad2/ Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni pí. Coufalová a p.Pecháček
Ad 3/ Starosta předložil O.Z návrh rozpočtu obce pro r.2013 . O.Z s předběžným návrhem
vyslovilo souhlas a tento návrh schválilo 5-ti hlasy pro svým usnesením č.110/11-2012. Schválený
návrh bude vyvěšen na úřední desce od 28.11.2012

Ad 4/ O.Z. projednalo a schválilo znění vyhlášky Obce Trpík–Obecně závazná vyhláška obce
Trpík č.2/2012 , o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství , svým usnesením č.99/112012 .Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce dne 28.11.2012 .
Ad 5/ O.Z. projednalo a schválilo vyhlášku o hospodaření s komunálním odpadem na území obce
Trpík č.3/2012 , kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/z 20.10.2011.V nové vyhlášce je
stanoven nově poplatek za svoz komunálního odpadu pro občany obce takto : dospělé osoby 400,Kč / ročně , děti do 15-ti let věku 200Kč,- ročně , chataři a chalupáři 400Kč,- na objekt a
rok.Splatnost poplatku se stanoví nejpozději k termínu 31.3.2013. Při platbě obdrží každý plátce
příslušný počet samolepicích známek , které si umístí na své svozové nádoby . Bez těchto známek
nebudou po datu 31.3.2013 popelnice vyvezeny. O.Z. schvaluje tuto vyhlášku svým usnesením
č.100/11-2012.
Ad 6/ Starosta informoval o návrhu smlouvy o pronájmu obecních pozemků ve využívání ZOD
Žichlínek . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a nájem je stanoven v mezích
zákona . O:Z tuto smlouvu svým usnesením č.101/11-2012 schválilo .
Ad 7/ Na jednání O.Z se dostavil zástupce VaK Jablonné nad Orlicí p.Faltejsek a O.Z. přednesl
žádost VaK Jablonné o umožnění odkupu pozemku ve vlastnictví obce ve výměře cca 180-200m2 .
Současně seznámil O.Z s důvody podávané žádosti .O.Z žádost posoudilo a zjistilo , že
požadovaný pozemek v uvedené výměře vlastní . Jedná se o pozemek p.č.110/5 v k.u Trpík o
rozloze 181 m2 . Vzhledem k tomu , že ani v nově připravovaném uzemním plánu obce není
s nakládáním s tímto pozemkem nijak uvažováno , O.Z. svým usnesením č.102/11-2012 s prodejem
výše uvedeného pozemku VaK Jablonné souhlasí . O prodejní ceně bude rozhodnuto do uzavření
kupní smlouva v O.Z.
Ad 8/ Na obec byla doručena žádost p. Husáka Tomáše o povolení skácení 2ks lip na jeho
pozemku v prostoru místního hřbitova . Uvedené stromy jsou poškozené hnilobou a částečně
proschlé . O.Z. souhlasí s povolením jejich skácení v době vegetačního klidu za podmínek dodržení
všech bezpečnostních podmínek a na vlastní riziko . Usnesení č.103/11-2012 . Současně O.Z
rozhodlo projednalo a schválilo pokácení dvou lip vedle multifunkční plochy které jsou taktéž ve
stavu , který ohrožuje bezpečnost a zdraví procházejících osob .Usnesení č.104/11-2012 .
Ad 9/ O.Z projednalo a schválilo zahájení příprav na pozemkové úpravy v obci Trpík – úpravy
v intravilánu a extravilánu obce . Usnesení č.105/11-2012 .
Ad 10/ Starosta předložil O.Z ke schválení nájemní smlouvu na hrobové místo uzavřenou dle
platných předpisů s p.Kubcovou . O.Z. tuto smlouvu svým usnesením č.106/11-2012 schválilo .
Ad 11/ O.Z schválilo revokaci svého usnesení ze dne 8.8.2012 č.87/8-2012 k MAS
Lanškrounsko . Místo toho přijímá svým usnesením č. 107/11-2012 usnesení v tomto znění :
Zastupitelstvo obce Trpík schvaluje zahrnutí obce Trpík do územní působnosti Místní akční
skupiny Lanškrounsko a souhlasí s přípravou ISÚ /integrované strategie území / na svém území .
Ad 12/ O.Z pověřuje starostu obce uzavřením smluv s VaK Jablonné a ČD na úklid sněhu na
přístupových komunikacích v zimním období v souladu s dosavadními zvyklostmi .
Ad 13/ Při kontrole plnění plánu akcí za r. 2012 bylo konstatováno , že některé akce nebylo
z důvodu nedostatku finančních prostředků možno realizovat . Bylo dohodnuto , že některé akce ,
zejména různé terenní úpravy budou provedeny na jaře r.2013 .

Ad 14/ Starosta informoval že , v závěru r.2012 , nebo počátkem r.2013 budou pořízeny svodnice
na úpravu obecních lesních cest ,a ostatní práce budou zahrnuty do plánu práce v r. 2013.
Ad 15/ V rámci přípravy plánu práce na rok 2013 bylo dohodnuto , že každý člen zastupitelstva si
na příští zasedání O.Z připraví připomínky a návrhy k této tematice a plán prací bude následně
sestaven po diskuzi na příštím jednání O.Z.
Ad 16/ Novými členy Finančního výboru obce Trpík byli O.Z jednohlasně zvoleni p.ing.Vašatová
Iveta a p.Fiedler Antonín ml. Usnesení č.108/11-2012 . Vzhledem k tomu , že dosavadní členové
p.FELCMANOVÁ Eva a p. LAUNER Ladislav se po rezignaci předsedy finančního výboru
p.Pírka písemně vzdali členství ,bylo nutno zvolit nové členy finančního výboru .
Ad 17/ O.Z dodatečně schvaluje zakoupení programu pro PC – Zákony a nařízení fiorma ATLAS
– consulting – Ostrava . Usnesení č.109/11-2012 .
Ad 18/ Starosta informoval o žádosti Oblastní charity Červený Kostelec na poskytnutí peněžitého
daru . O.Z s tímto vyjádřilo nesouhlas s tím , že obec tradičně podporuje SONS č. Třebová / viz
zpráva a poděkování SONS zveřejněné na úřední desce/

Vzhledem k tomu , že nebyly další návrhy a připomínky , starosta jednání OZ ve20.30 hod
ukončil.

Zapsal : Švestka
Ověřovatelé: Coufalová , Pecháček

