Obec Trpík
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Trpík č.8 konaného
dne 29.7 .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
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Pozemek okolo „skladu“
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Zpráva z finančního výboru
Žádost I.C. o odkoupení pozemku p.č. 25/2 (nově p.č. 661) a p.č. 14/2 (nově p.č.14/3) v
k.ú. Trpík
7. Rozpočtové opatření č.5/2015
8. Rozpočtové opatření č.6/2015
9. Výběrové řízení – oprava stodoly
10. Skauti – odvoz tábornického materiálu
11. Obecně závazná vyhláška č.1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích
12. Diskuse
Schůzi obecního zastupitelstva zahájila starostka obce ing Vašatová.
1/ Jako zapisovatel byl navržen p. Hradecký - schváleno 6 hlasů pro l se zdržel.
Na ověření zápisu byli navržení p. Fiedler a p. Lepka schváleno všemi hlasy pro.
2/ Program schůze byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů zastupitelů.

3/Pozemek kolem „skladu“ todole za p. Pírkem. Starostka seznámila členy OZ se situací
ohledně pozemku pod stodolou. Uvedený pozemek nelze v současné době bezúplatně převést do
Majetku obce od ´UZSVM. Jsou možné tyto varianty.
A/ - pronájem pozemku a to za cenu 1m2 /5,-Kč za rok
B/ - zakoupit uvedený pozemek a to za cenu 50,-Kč/1m2
C/ - pozemek kolem stodoly zakoupit nebo provést tzv. Výpůjčku pozemku
Po posouzení uvedených možností a projednání rozhodlo OZ v této věci takto :
I/ Pozemek pod stodolou zakoupit jedná se o 160m2 to je cca 8000,- Kč st.p. č.75
Usnesení OZ č.39/7-l5 schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů..
II/ Pozemky kolem stodoly p.č. 4 a 657 požádat ÚZSVM Praha o bezúplatné zapůjčení s tím, že
se o uvedené pozemky bude obec starat. Sekání trávy, vykacování náletových dřevin apod.
Schváleno usnesením č. 40/7-15 a to 7 hlasů pro.
4/ Starostka obce informovala zastupitelstvo obce o přidělené dotaci z programu obnovy venkova
/ POV/ ve výši 150 000,-Kč. Na uvedenou dotaci je sepsaná smlouva o poskytnutí dotace.
OZ schválilo přijetí této dotace na uvedený účel a podepsání smlouvy.
Schváleno usnesením č. 41/7-15 všemi 7 členy pro.

5/ Předseda Finančního výboru p. Fiedler podal zprávu z jednání výboru. Při kontrole financí
Shledány žádné nedostatky nebo závady v hospodaření obce.OZ vzalo uvedenou informaci na
Vědomí.
6/ Starostka informovala OZ o žádosti pí. Coufalové o zakoupení pozemků u jejího domu jedná se
o pozemky ve vlastnictví obce a to pozemky p.č. 25/2 /nyní 661 o roz. 25m2 a poz.p.č. 14/2
nově14/3 o roz. 10m2 za cenu 20,-Kč/m2. Zaměření pozemku bylo provedeno na náklady
žadatelky. OZ vyslovilo s uvedeným záměrem souhlas za předpokladu, že k pozemku p.č.661
bude sepsána smlouva „O obslužnosti“ dříve „Věcné břemeno“ k přístupu z uvedeného
pozemku do budovy KD. Tato smlouva bude součástí Kupní smlouvy.
Schváleno usnesením č. 42/7-15
7/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření mč5/2015, toto je přílohou zápisu.
8/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2015, toto je přílohou zápisu.
9/ Starostka obce informovala OZ nabídkách firem na opravu obecní stodoly. Po projednání tohoto
bodu programu bylo rozhodnuto, že tento bod bude stažen z jednání OZ. Je nutné doplnit
o další materiál a toto projednat dne 6.8.2015 na samostatném jednání OZ.
10/ SKAUTI - starostka informovala o odvozu tábornického materiálu ze stodoly do tábora
a zpět a to obecním traktorem. Navrhovaná cena za odvoz je jako pro cizí občany a to
600,-Kč – mot /hod. plus 100,- Kč řidič. Byl vysloven názor, že účtovat tuto práci by se mělo
Jako pro místní občany dle přijatého ceníku. Jedná se o neziskovou organizaci. Vzhledem
K tomu že nebyl jednotný názor byly vysloveny dvě alternativy a o nich hlasováno.
a/ cena zůstane jako v minulých letech
b/ cena se zvýší jako pro cizí občany
O uvedené záležitosti bylo hlasováno všemi členy OZ.
Pro bod A

Pro : 3 hlasy : Fiedler, Hradecký, Novotný
Proti : 4 hlasy : Ing. Vašatová,Coufalová, Lepka, Kreisar

Pro bod B

Pro : Ing. Vašatová, , Coufalová, Lepka, Kreisar
Proti : Hradecký, Novotný
Zdržel: Fiedler

Na základě hlasování bylo přijato rozhodnutí dle hlasování, platba Skautů bude jako pro cizí
Dle sazebníku. Usnesení č.43/7-15.
11/ Starostka obce ing. Vašatová přednesla návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č.1/2013
zkr. o hluku. Při diskusi byly podány podměty na úpravu uvedené vyhlášky , ale tuto vyhlášku
novelizovat ale v žádném případě nerušit. O věci bylo hlasováno:
Pro zrušení vyhlášky : l hlas ing. Vašatová
Proti zrušení vyhlášky 6 hlasů Coufalová, Fiedler, Hradecký, Lepka, Novotný a Kreisar.

Schváleno usnesením č. 44/7-15

12/ V rámci diskuse bylo rozhodnuto o mimořádném zasedná OZ které se uskuteční dne
6.8.2015 k těmto bodům.
A/ Oprava stodoly- schválení firmy.
B/ Umístění kříže v parku u kapličky.

13/ Po ukončení diskuse a projednání práce na příštím zasedání byla schůze OZ starostkou
Ing. Vašatovou ukončena v 19.45 hod.

Zapsal : Hradecký Milan

Ověřili : Fiedler Antonín
Lepka

Jiří

