Obec Trpík
Zápis
z jednání zastupitelstva obce Trpík č.34 konaného dne
11.10.2012 v 17,00hodin
v místnosti obecního úřadu
Přítomni:, Pecháček Josef,Hradecký Milan, Švestka Zdeněk, Samková Andrea , Coufalová Ivona,
Šípek Stanislav
Nepřítomni :
Hosté:
Program: 1) Schválení zapisovatele
2) Schválení ověřovatelů
3) Schválení rozpočtových opatření č.4 a č.5
4) Projednání žádosti manželů Šebrlových /přístřešek/
5) Informace starosty
6) Dopis panu Launerovi

Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17,00 hodin starosta obce Hradecký Milan, konstatoval, že je
přítomno 6 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 –6-ti pro.
Ad 1/ Na zapisovatele byl navržen a schválen p. Švestka Zdeněk
Ad2/ Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni pí. Samková a Coufalová
Ad 3/ Úprava rozpočtu ke dni 30.9.2012 byla dodatečně schválena v O.Z dne 11.10.2012 a to
přijetí dotace na volby do Krajských zastupitelstev v celkové výši 23.000,-Kč , usnesením č. 97/102012 jako rozpočtové opatření č.4
Úprava rozpočtu k 31.10.2012 schválena v O.Z. dne 11.10.2012 a to přijetí dotace na
hospodaření v obecním lese v celkové výši 19.680,-Kč , usnesením č.98/10-2012 jako rozpočtové
opatření č.5
Ad 4/ Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost od manželů Šebrlových na povolení stavby přístřešku
pro os.auto u svého budovaného domku pro rekreaci . OZ se sjednotilo na tom , že k předmětné
žádosti svolá zvláštní jednání za účasti žadatelů .

Ad 5/ - Starosta informoval o potřebě svolat brigádu na provedení nátěrů stromků v lese . Jako
termín je navržena sobota dne 27.10.2012
- Je potřeba vybrat vánoční přání a určit kolik kusů objednat . Přání bylo vybráno a počet
stanoven na 150 ks.
- Je třeba uzavřít smlouvu se „ Skautem“ na uskladnění maringotek a dalšího materiálu .
Navrhuje se stanovit nájem na cca 2000,-Kč ročně.
Ad 6/ Vzhledem k tomu , že p. Launer neustále parkuje s os. vozidly své rodiny na pozemku obce
u Kaple sv.Anny O.Z. uložilo p. starostovi aby zaslal p.Launerovi vyzývací dopis , aby
s okamžitou platností přestal používat obecní pozemky k parkování svých osobních vozidel .

Vzhledem k tomu , že nebyly další návrhy a připomínky , starosta jednání OZ ve18.45 hod
ukončil.

Zapsal : Švestka
Ověřovatelé: Coufalová , Samková

