Obec Trpík
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Trpík č. 17 konaného
dne 8.6.2016 v 18:00 hodin v místnosti Kulturního domu v Trpíku
(zkrácený zápis z jednání ZO)
Přítomni: I. Coufalová, I. Vašatová, J. Krejsar, J. Lepka
Nepřítomni: A. Fiedler
Omluveni: Host: viz prezenční listina

Neomluveni: A. Fiedler

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Připomínky k zápisu č. 16
4. Rozpočtové opatření č.3/2016
5. Rozpočtové opatření č.4/2016
6. Dodatek č.1 - ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č.j. UZSVM/HUO/424/2016-HUOM
7. Určení delegáta na řádnou valnou hromadu – VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.
8. Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
9. Rozpočtové opatření č.5/2016
10. Členský příspěvek svazku obcí Lanškrounsko
11. Diskuse
Zasedání zastupitelstva zahájila a řídila starostka obce Ing. Vašatová.
Konstatovala, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva a to je schopné usnášení.
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Usnesením č. 1/6-2016 ZO schválilo jako ověřovatelé zápisu J. Krejsara a J.Lepku.
Usnesením č. 2/6-2016 ZO schválilo zapisovatelku Ivetu Vašatovou.
2. Schválení programu
Program se změnou byl schválen usnesením č. 3/6-2016.
3. Připomínky k zápisu č. 16
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
4. Rozpočtové opatření č. 3/2016
Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 4/6-2016 rozpočtové opatření č. 3/2016.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2016
Na důrazné doporučení odboru památkové péče Lanškroun, bylo žádáno o dotaci 66 000,na projekt: „Trpík, kaple sv. Anny, projektová dokumentace opravy krovu a střechy“ a
od Pardubického kraje přišlo avízo na 50 000,-. Zastupitelstvo obce má obavu, že nebude dostatek
finančních prostředků na samotnou opravu kaple a proto rozpočtové opatření č. 4/2016 zamítlo.

6. Dodatek č.1 - ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č.j. UZSVM/HUO/424/2006-HUOM
Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 5/6-2016 Dodatek č.1 – ke Smlouvě o nájmu
nemovitosti č.j. UZSVM/HUO/424/2006-HUOM.
7. Určení delegáta na řádnou valnou hromadu
Zastupitelstvu obce byla předložena pozvánka na řádnou valnou hromadu.
V daném termínu se valné hromady nikdo se zúčastněných zastupitelů nemůže zúčastnit.
8. Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
ZO projednalo a schválilo 4-mi hlasy pro a bez výhrad Závěrečný účet obce Trpík za rok 2015 a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 svým usnesením č. 6/6-2016.
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 jsou nedílnou součástí
tohoto zápisu v písemné formě.
9. Rozpočtové opatření č. 5/2016
Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 7/6-2016 rozpočtové opatření č. 5/2016.
10. Členský příspěvek svazku obcí Lanškrounsko
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o projednání členského příspěvku svazku obcí
Lanškrounsko.
H: pro: -, proti: Coufalová, Lepka, Krejsar, Vašatová, zdržel se: Zastupitelstvo obce zamítlo zvýšení členského příspěvku z 22,- Kč na 35,- na jednoho obyvatele
svazku obcí Lanškrounsko.
11. Diskuse
Občan Trpíka upozornil na neplacení nájemného za užívání obecních pozemků občany Trpíka.
12. Závěr:
Jednání zastupitelstva obce ukončila starostka obce ve 19:25 hod.
V Trpíku dne 13.6.2016
…...............v.r..........………..
Ing. Iveta Vašatová
starostka obce Trpík

