Obec Trpík
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Trpík č.6 konaného
dne 1.4.2015 v 18:30 hodin v místnosti obecního úřadu Trpík
Přítomni: M. Hradecký, A. Fiedler, I. Coufalová, I. Vašatová, J. Krejsar, J. Lepka
Omluveni: J. Novotný
Neomluveni: 0
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.2
Účetní závěrka, Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2014
6. Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Trpík
7. Odměny předsedů a členů Finančního výboru a Kontrolního výboru
8. Bioodpady, kovový odpad
9. Žádost o bezúplatný převod pozemku st. p. č. 44 v k.ú. Trpík od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
10. Žádost o bezúplatný převod pozemků okolo a pod „stodolou – skladem“
Státní pozemkový úřad - p. č. 5/3 o výměře 192 m2, zahrada
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových st. p. č. 75 o výměře 116 m2, zastavěná plocha a nádvoří
p. č. 4 o výměře 446 m2, ostatní plocha
p. č. 657 o výměře 802 m2, ostatní plocha
11. Žádost od paní Šebrlové o možnost údržby pozemku 12/1
12. Diskuse – brigáda 11.4.2015 v 9:00
1. Zahájení
Usnesením č. 16/4-2015 ZO schválilo zapisovatelku Ivetu Vašatovou.
Usnesením č. 17/4-2015 ZO schválilo jako ověřovatele zápisu pana Jiřího Krejsara a pana Antonína
Fiedlera.
2. Navržený program
Program byl schválen usnesením č. 18/4-2015 včetně bodů 9 - 11.
3. Rozpočtové opatření č.1
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1.
4. Rozpočtové opatření č.2
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2.
5. Účetní závěrka, Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
ZO projednalo a schválilo 6-ti hlasy pro a bez výhrad Účetní závěrku, Závěrečný účet a Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 svým usnesením č. 19/4-2015. Současně ZO
rozhodlo, že zisk za rok 2014 ve výši 169 877,74 Kč bude použit k financování akcí v roce 2015.
Účetní závěrka, Protokol o účetní závěrce, Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu v písemné formě.

6. Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Trpík
Usnesením č. 20/4-2015 ZO schvaluje nabídku ZOD Žichlínek.
7. Odměny předsedů a členů Finančního výboru a Kontrolního výboru
Usnesením č. 21/4-2015 ZO schvaluje zrušení odměn předsedům a členům Finančního výboru a
Kontrolního výboru od 1.4.2015.
8. Bioodpady, kovový odpad
Usnesením č. 22/4-2015 ZO schvaluje pořízení nádoby na „Drobný kovový odpad“, která se umístí
u obchodu.
Usnesením č. 23/4-2015 ZO schvaluje, že bude stanoveno místo na ukládání bioodpadu na území
obce paní Vašatovou, panem Antonínem Fiedlerem a panem Milanem Hradeckým. Místo bude
označeno.
9. Žádost o bezúplatný převod pozemku st. p. č. 44 v k.ú. Trpík od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
ZO schvaluje žádost usnesením č. 24/4-2015.
10. Žádost o bezúplatný převod pozemků okolo a pod „stodolou – skladem“
ZO schvaluje žádost usnesením č. 25/4-2015.
11. Žádost od paní Šebrlové o možnost údržby pozemku 12/1
Usnesením č.26/4-2015 ZO schvaluje, že paní Šebrlová může provést údržbu pozemku 12/1
po dohodě s paní Ivetou Vašatovou a panem Jiřím Krejsarem.
12. Diskuse
- brigáda 11.4.2015 od 9:00 – za příznivého počasí bude probíhat výsadba stromků
- 16.4.2015 od 15:00 – pozemkové úpravy
13. Na příštím zasedání ZO budou tyto body programu
14. Závěr:
Schůzi obecního zastupitelstva ukončila starostka obce ve 20:45 hod.
Zapsala: Iveta Vašatová

…........v.r...................…..

Ověřil: Krejsar Jiří

…........v.r.........................

Fiedler Antonín

…........v.r.........................

V Trpíku dne 10.4.2015
….................v.r............………..
Ing. Iveta Vašatová
starostka obce Trpík

