Obec Trpík
Úsnesení z jednání Zastupitelstva obce Trpík č.4 konaného
dne 11.2.2015 v 18:00 hodin v místnosti Kulturního domu Trpík
Přítomni: M. Hradecký, A. Fiedler, I. Coufalová, I. Vašatová, J. Krejsar, J. Lepka,
J. Novotný
Nepřítomni: 0
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
1.Zahájení
Usnesením č. 1/1-2015 ZO schválilo zapisovatele Jana Novotného.
Usnesením č.2/1-2015 ZO schválilo jako ověřovatele zápisu pana Jiřího Krejsara a pana
Antonína Fiedlera.
2.Navržený program
Program byl schválen usnesením č.3/1-2015.
3.Rozpočtové opatření č.10
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.10.
4.Ceny obecních pozemků a jejich případný prodej.
Jednotná prodejní cena obecních pozemků byla schválena usnesením č.4/1-2015.
Prodejní cena obecních pozemků byla stanovena na 20 Kč/m2 a schválena
ustanovením č.5/1-2015.
5.Smlouvy viz příloha
Smlouvy dle přílohy byly schváleny usnesením č.6/1-2015.
Jednotlivé smlouvy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Smlouva č.910 byla odložena a bude projednána na příštím jednání ZO.
ZO dále schválilo usnesením č.7/1-2015 charitativní příspěvek pro SONS Česká Třebová
ve výši 1000,- Kč za rok.
6.Osvětlení za mostem směr Mladějov
Bylo odloženo.
7.Oprava světla u č.p. 55
Byla stanovena výměna světla. Tuto výměnu dostal za úkol p.Fiedler a bude provedena
při příznivém počasí.
8.Bioodpady, odpady a kontejnery
Bylo navrženo pořízení kontejnerů na Tetrapack. O kontejnerech na Tetrapack bude
rozhodnuto, až se ukáže, jestli bude lepší je pronajmout či koupit.
Bioodpady budou projednány při příštím zasedání ZO.
9.Vize priorit a opatření strategie komunitě vedeného rozvoje území MAS
Lanškrounsko
ZO vzalo na vědomí podklady VIZE LANŠKROUNSKA – viz podklad.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.

10.Projednání mimořádného příspěvku MAS Lanškrounsko ve výši 20 Kč
Smlouva o poskytnutí příspěvku na rok 2015 byla schválena usnesením č.6/1-2015 f.
11.Směrnice č. 13/2014
Směrnice č.13/2014 byla schválena usnesením č.8/1-2015.
12.Ceník služeb
Ceník služeb obce Trpík byl schválen usnesením č.9/1-2015.
13.Odměna starostky
Navýšení odměny starostky na 8000 Kč hrubého od 11.2.2015 bylo schváleno
usnesením č.10/1-2015.
14.Diskuse
Byla navržena oprava obecního traktoru. Jedná se o opravu střechy,
radlice na odhrnování sněhu a kompletní výměnu elektroinstalace. Cena opravy je
odhadnuta na cca 10000,- Kč.
Návrh na opravu obecního traktoru byl přijat usnesením č11/1-2015.
15.Na příštím zasedání ZO budou tyto body programu
Parkoviště u hřbitova
Smlouva č.910
16.Závěr:
Schůzi obecního zastupitelstva ukončila starostka obce ve 20:00 hod.
Zapsal: Novotný Jan

….........v.r.....................

Ověřil: Krejsar Jiří

….........v.r.....................

Fiedler Antonín

….........v.r.....................

V Trpíku dne 17.02.2015
….........v.r..................……..
Ing. Iveta Vašatová
starostka obce Trpík

