Obec Trpík
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Trpík č. 15 konaného
dne 26.4.2016 v 18:00 hodin v místnosti Kulturního domu v Trpíku
(zkrácený zápis z jednání ZO)
Přítomni: M. Hradecký, I. Coufalová, I. Vašatová, J. Krejsar, J. Lepka, J. Novotný, A. Fiedler
Nepřítomni: Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Pozemkové úpravy – koryto potoka
Připomínky k zápisu č. 14
Rozpočtové opatření č. 2/2016
Účetní závěrka
Žádost starostky a místostarostky o odstoupení z funkce starostky a místostarostky
obce
Volba nového starosty a volba místostarosty obce
a) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolněni, či neuvolněni
b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty obce
c) Volba starosty obce
d) Volba místostarosty obce
e) Stanovení odměny za funkci starosty a za funkci místostarosty
Diskuse

Zasedání zastupitelstva zahájila a řídila starostka obce Ing. Vašatová.
Konstatovala, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a to je schopné usnášení.
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Usnesením č. 1/4-2016 ZO schválilo jako ověřovatelé zápisu J. Krejsara a A. Fiedlera.
Usnesením č. 2/4-2016 ZO schválilo zapisovatelku Ivetu Vašatovou.
2. Schválení programu
Program byl doplněn o bod č. 6.
Program se změnou byl schválen usnesením č. 3/4-2016.
3. Pozemkové úpravy – koryto potoka
K tomuto bodu byli pozváni zástupci ze Státního pozemkového úřadu, projektant společnosti
GEOVAP a zástupce z Odboru životního prostředí. Přítomným byli představeny tři varianty:
a) koryto by zůstalo ve vesnici – muselo by být upraveno tak, aby pobralo i povodňovou vodu,
b) koryto by bylo vedeno zcela mimo obec a stávající koryto by bylo využito pouze při deštích,
c) byla by upravena dvě koryta, která by regulovala průtok vody dle velikosti srážek.
Od občanů byla navržena retenční nádrž, která by udržovala průtok vody v přijatelném množství.
Státní pozemkový úřad navrhne nový možný návrh, který bude představen sboru zástupců a
zastupitelstvu.
4. Připomínky k zápisu č. 14
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5. Rozpočtové opatření č. 2/2016
Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 4/4-2016 rozpočtové opatření č. 2/2016.
6. Účetní závěrka
ZO projednalo a schválilo všemi hlasy bez výhrad Účetní závěrku za rok 2015
svým usnesením č. 5/4-2016. Současně ZO rozhodlo, že zisk za rok 2015 ve výši 89968,57 Kč
bude použit k financování plánovaných akcí v roce 2016.
7. Žádost starostky a místostarostky o odstoupení z funkce starostky a místostarostky obce
Na žádost občanů obce Trpík bylo odstoupeno od tohoto a následujících bodů.
8. Diskuse
9. Závěr:
Jednání zastupitelstva obce ukončila starostka obce ve 20:00 hod.
Zapsala: Vašatová Iveta ..........v.r....................
V Trpíku dne 27.4.2016
…...............v.r..........………..
Ing. Iveta Vašatová
starostka obce Trpík

