Obec Trpík
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Trpík č.19 konaného
dne 23.11.2016 v 18:00 hodin v Kulturním domě v Trpíku
(zkrácený zápis z jednání ZO)
Přítomni: I. Coufalová, I. Vašatová, J. Krejsar, J. Lepka, J. Spirmanová
Nepřítomni: Omluveni: A.Fiedler
Neomluveni: Program:
1. Složení slibu náhradních členů zastupitelstva obce
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Pozemkové úpravy
5. Připomínky k zápisu č. 18
6. Rozpočtové opatření
7. Kontrolní výbor
8. Finanční výbor
9. Schválení vyhlášek č. 1/2016, 2/2016, 3/2016
10. Zpracování vyhlášky na noční klid
11. Schválení Návrhu rozpočtu na rok 2017
12. Plán inventur
13. Schválení Rozpočtového výhledu na r. 2017-2020
14. Odměna za správu Kulturního domu a lesa
15. Diskuse
* rozhlas
* Kniha Česká republika, města a obce
* stodola – Junák
* obecní rybník
Zasedání zastupitelstva zahájila a řídila starostka obce Ing. Vašatová.
Konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva a to je schopné usnášení.
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Usnesením č. 1/11-2016 ZO schválilo jako ověřovatelé zápisu J. Krejsara a J.Lepka.
Usnesením č. 2/11-2016 ZO schválilo zapisovatelku Ivetu Vašatovou.
3. Schválení programu
Program se změnou byl schválen usnesením č. 3/11-2016.
4. Pozemkové úpravy
Zastupitelstvo schválilo plán společných zařízení usnesením č. 4/11-2016.
5. Připomínky k zápisu č. 18
K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.
6. Rozpočtové opatření č. 8, 9, 10
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2016, č. 9/2016 a č. 10/2016
bez připomínek.

7. Kontrolní výbor
Kontrolní výbor proběhl bez závad.
8. Finanční výbor
Předseda finančního výboru bude informován, aby proběhl finanční výbor v nejbližší době z
důvodu blížícího se auditu.
9. Schválení vyhlášek č. 1/2016, 2/2016, 3/2016
Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 5/11-2016 „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů“ bez připomínek.
Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 6/11-2016 „Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016
o místním poplatku ze psů“ bez připomínek.
Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 7/11-2016 „Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trpík“ se změnou
ve článku 3 bodě 4 umístění kontejneru vedle obchodu.
10. Zpracování vyhlášky na noční klid
Zastupitelstvu obce bylo předložena vyhláška na noční klid.
Vyhláška bude upravena dle připomínek zastupitelstva a projednána na dalším jednání
zastupitelstva.
11. Schválení Návrhu rozpočtu na rok 2017
Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 8/11-2016 bez připomínek.
12. Plán inventur
Plán inventur včetně navrženého předsedy a členů byl schválen bez připomínek
usnesením č. 9/11-2016.
13. Schválení Rozpočtového výhledu
Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2020 byl schválen usnesením č. 10/11-2016 bez připomínek.
14. Odměna za správu Kulturního domu a lesa
ZO schválilo zvýšení odměny za správu Kulturního domu a lesa usnesením č. 11/11-2016.
15. Diskuse
* rozhlas – Bylo navrženo pořízení obecního rozhlasu. Zastupitelstvo odsouhlasilo zajištění cenové
nabídky na pořízení obecního rozhlasu.
* Kniha Česká republika, města a obce – Přítomným byla předložena možnost zakoupení knihy,
ale nikdo z přítomných o knihu neprojevil zájem.
* stodola – Junák – Bude projednána změna smlouvy o pronájmu stodoly.
* obecní rybník – Bylo projednáno vypuštění rybníka a jeho následné vyvápnění, aby se zamezilo
růstu řas.
20. Závěr:
Jednání zastupitelstva obce ukončila starostka obce ve 20:00 hod.
V Trpíku dne 29.11.2016
…...............v.r..........………..
Ing. Iveta Vašatová
starostka obce Trpík

