Obec Trpík
Zápis
z jednání Zastupitelstva obce Trpík č. 55 konaného dne
4.9.2014 v 9.00 hodin
v místnosti Obecního úřadu
Přítomni členové zastupitelstva: Coufalová Ivona, Hradecký Milan, , Pecháček Josef,
Švestka Zdeněk, Andrea Samková
Omluveni: 0
Program: 1) Volba zapisovatele.
2) Volba ověřovatelů.
3) Rozpočtové opatření
4) Odpověď na dopis p. Kučery
5) Návrhy na převody a zakoupení pozemků
6) Žádost p. K Coufala
7) Různé

Jednání ZO zahájil v 9.00 hodin starosta p.Hradecký . Konstatoval, že jsou přítomni všichni
členové zastupitelstva. Přednesl program dnešního jednání, který byl uveden na pozvánce. Nikdo
z členů zastupitelstva neměl doplňující návrh a program dnešního jednání schválili –5-ti hlasy
pro.
K bodu 1)
Na zapisovatele zápisu byl zvolen p. Švestka
K bodu 2)
Na ověřovatelé zápisu byly zvoleni pí. Coufalová a p.Pecháček
K bodu 3)
OZ projednalo a schválilo svým usnesením č. 188/9-2014 Rozpočtové opatření č. 6/2014 vi.příloha
K bodu 4 )
Na žádost p. Kučery ohledně prodeje části lesního pozemku bude odeslána odpověď ve smyslu
vyjádření Odboru životního prostředí Mě.Ú Lanškroun a Odborného lesního hospodáře, kteří
nedoporučili uvedený prodej realizovat. Byla navržena celková úprava uvedeného pozemku
zahrnující jednak terénní úpravu svahu u cesty, dále pak částečná těžba smrkových dřevin a
následné provedení výsadba dřevin – listnatých.
K bodu 5)
K návrhu UZSVM odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí OZ schválilo svým usnesením č. 189/92014 požádat o bezúplatný převod pozemku p.č.44, dále požádat Pozemkový úřad o bezúplatný
převod pozemků p.č. 36/1 a 36/2

K bodu 6)
OZ projednalo a schválilo prodej části pozemku p.č. 25/2 cca 25m2 dále p.č. 14/2 cca 10m2 panu
Karlu Coufalovi svým usnesením č.190/9-2014. Jedná se o pozemky, které jsou ve využívání
jmenovaného – dvůr a část zahrady. Uvedené pozemky jsou v majetku obce. U pozemku č.25/2
bude sjednána při kupní smlouvě SLUŽEBNOST / dříve věcné břemeno/ pro přístup k zadní
stěně Kulturního domu.
K bodu 7)
Na základě informativní schůzky s občany obce k možnosti znovuotevření obchodu se smíšeným
zbožím OZ pověřuje starostu ,aby přizval na jednání OZ zájemce o otevření obchodu pí.
Roušarovou a na tomto jednání s ní poté projednat návrhy a připomínky občanů ( zkušební
doba,placení elektřiny apod.)
- starosta informoval o některých dílčích úkolech, které je nutno dokončit do termínu voleb
( voda na hřbitově,výměna cca 3 ks eternitu na stodole, úklid zbylého velkoobjemového kamene
apod.)
Vzhledem k tomu , že nebyly další návrhy a připomínky, starosta jednání ZO v 10.30 hod ukončil.
Zápis pořízen dne:

4. 9. 2014

Zapsal:

Z. Švestka

………………….

Ověřovatelé:

I. Coufalová

…………………..

J. Pecháček

..…………………
…………………………
Milan Hradecký
starosta obce

