Zápis z veíeinéhozased ání ZO Trokavec

č.2 12020

konaného dne 24. 4.2020
Místo konání:

Přítomni:

Lidový dům Trokavec

6 členůzastupitelstva obce (prezenční listina přiložena k zápisu)

Omluveni:

Nepfitomni:

1

Zaéátekkonárrí: 20:00
1.

hod.

Úvod

zasedání Zastupitelstva obce Trokavec (dále jen ZO) a
konstatoval, že ZO je usnášení schopné.

M Klouda - staíosta obce za}rájil

2. Schválení programu jednání

M Klouda - přednesl navržený programjednaní avynalk doplnění programu ostatrí členy
zastupitelstva.

1.

Zahájeni.

2.

Návrhy na doplnění programu, schválení programu jednání.

3.

Schválení orgánů jednání (volba 2 členůnávrhové komise, volba 2 ověřovatelů zápisu).

4. Schválení DPP zastupitelům.
5. Schválení pověřence pro jednávání ÚP.
6. Projednání nákupu nové zahradní sekačky, nové úřední desky a nástěnky.

7. Zpráva

o

výsledku hospodaření - audit za rok2019.

8. Schválení návrhu závěrečného účtuza rok 2019.
9. Projednání ceny vodného pro rok 202L.
10. Jmenování člena kontrolniho výboru.

11. Návrh Usnesení.
12. Diskuse.

13. Závér.

M Klouda

- se zeptal, zdamáněkdo návrh na doplnění, nebo upřesnění progrírmu, oteťel

rozpravu, kde nikdo nevystoupil.

M Klouda nechal hlasovat
Náwh usnesení
Zastupitelstvo schvaluj
Hlasování Pro:

o náwhu usnesení programu.

e pro gram j ednani

6 Proti:

0

ZO

Zdrže| se: 0

Usnesení č.1
Zastupitelstvo schvaluj e program j ednání ZO

3. Schválení orgánů jednání
M.Klouda pověřil Kristýnu Boulovou k pořízenímzápisu.
Náwh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složeníŠtefan Hrčak a Krisdna Boulová a
schvaluje ověřovatele zápisu Martina Híěaka a Josefa Dardu.

Hlasování : Pro:

6

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.2
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složeníŠtefan Hrěak a Kristýna Boulová a
schvaluje ověřovatele zápisu Martina Hrěaka a Josefa Dardu.

4. Schválení DPP zastupitelům

M. Klouda přednesl náwh na uzaťení ,,Dohody o provedení práce" se zastupiteli:
Josef Darda ml. - náplň práce kontrola a úprava pitné vody obecního vodovodu, běžnéopravy a
úpravaveřejné zeletéa
Martin Hrěak - náplň práce kontrola azápis stavů vodoměru obecního vodovodu a úprava veřejné
zeleně. Obě dohody v časovémrozsahu od 1. 5. 2020 do 3L 12.2020.
Návrh Usnesení:
Zastupitelsfuo schvaluje uzaťeníDohody o provedenípráce se zastupiteli Josefem Dardou a
Martinem Hrčákem v časovémrozsahu od 1. 5. 2020 do 3I.12,2020.

Hlasování : Pro: 6 Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.3
Zastupitelstvo schvaluje uzaťeníDohody o provedenípráce se zastupiteli Josefem Dardou a
Martinem Hrčákem v časovémrozsahu od l. 5. 2020 do 31.12.2020.

5.

Schválení pověřence pro jednávání ÚP

M Klouda uvedl, že v rámci projednávání rozptacovaného uzemního plánu obce Trokavec je za
obec uvedentzv. pověřenec pro jednání s úřady, kdy veškeré dotčenéúřadyjednají pouze s touto
osobou. Z posledního jednání na Stavebním uřadě v Rokycanech, kde byl přítomen Martin Klouda
a Štefanrhčák vzešlo doporuěení na změnu osoby pověřence pro jednání.

Návrh Usnesení:
7rastupitelstvo obce Trokavec schvaluje jako pověřence k jednání ve věci rcalizace
Uzemního plánu obce Trokavec Martina Kloudu, kte4i tímto natrrazuje dosavadního

pověřence Jitku Hrabačkovou.

Hlasovaní : Pro : 6 Proti : 0 Zdrželi se

:

0

Usnesení č. 4
7rastupitelstvo obce Trokavec schvaluje jako pověřence k jednaní ve věci realizace
Uzemního plránu obce Trokavec Martina Kloudu, kteqý tímto nahrazuje dosavadního

pověřence Jitku Hrabačkovou.

6. Projednání nákupu nové zahradní sekačky, nové úřednídesky a nástěnky

M Klouda uvedl, že z důvodůbudoucího rozšířeníudržovaných travnatých ploch, dále na
zél,Jadépodnětu od oběanů, že se nedostateěně sekají dosavadní travnaté plochy v obci

Trokavec, nawhuje zefektivnit údržbutím,žese zakoupí traktorová sekačka, Dáte M
Klouda uvedl, žeby bylo vhodné zakoupit novou uřední desku a umístit jí u budovy Obecního
uřadu. Dosavadní uřední deska při množstvízveřejňovaných dokumentu nedostaěuje.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nrákup traktorové sekaěky a úřední desky.
Hlasování: Pro:

6 Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schvaluje nákup traktorové sekaěky a uřední desky.

7. Zpráva

o

výsledku hospodaření - audit za rok20l9

M Klouda seznámil Zo se zptávouo výsledku hospodařenízarok2}|g.
Návrh Usnesení:
2019,
zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodařen í za rok

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.6
zastupitelstvo bere na vědomí zprávuo výsledku hospodaření

zarck2}l9,

8. Schválení návrhu závěrečného účtuzarok2019
M Klouda seznámil Zo

s

náwhem závěreěného účtuzarok2}l9.

Návrh Usnesení:
Zastupitelswo schvaluje náwh závěreěného účtuza rok 2019.
Hlasování:

Pro: 6 Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7
zastupitelstvo schvaluje náwh závěrečného účtuza rok 2019.

8.1 Projednání účetnízávěrky za rok 2019.

ZO bylapředložena účetnízáv

érka za rok 20

Návrh usnesení:

ZO schvaluje účetnízávěrku zarck2Dl9.
Výsledek hlasová.ní:
Hlasovárú: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8

ZO schvaluje účetnízávěrku zarok2Ol9.

9. Projednání cenyvodného pro rok2021

19 .

Nebyly vmeseny připomínky,

M Klouda seznámil ZO s nákladovým vytičtováním provozu,,obecního vodovodního
řádu"obce Trokavec. Dle provedené kalkulace,započitánivšech položek spojených
s pořízením a provozem vodovodního řádu vycházíkubík vody na 98.26,-Kě. Z tohoto
důvodu nawhl pro období od roku 202l zvyšení vodného na 25.-Kě za kubík z dosavadních
20.-Kč za kubík
Náwh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zvýšeníceny vodného zajeden kubík pro období od 1.1. 202I do
30.II202I na 25.-Kč a dále pro příštíobdobí se bude stanovovat cenazakalendářní rok.

6 Proti:

Hlasovarrí: Pro:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schvaluje zvýšeníceny vodného zajeden kubík pro období od 1.1. 202I do
30.11 202I na 25 .-Kě a dále pro příštíobdobí se bude stanovovat cenazakalendářní rok.
10. Jmenování člena kontrolního výboru

M Klouda uvedl, že vlivem

personrá.lních změn v obecním zastupitelstvu obce Trokavec

v minulém roce chybí druhý člen kontrolního výboru a nawhl na doplnění Krisfýnu
Boulovou. Kristýna Boulová návrh přijala.

Náwh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje KrisQýnu Boulovou do funkce ělena kontrolního výboru obce
Trokavec .
Hlasování: Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10
Zasfupitelstvo schvaluje Kristýnu Boulovou do funkce člena kontro]rího.',nýboru obce
Trokavec

11. Usnesení

M Klouda - všechny návrhy Usnesení byly odhlasovány.
12.

Diskuze

M Klouda dal prostor pro diskusi přítomné veřejnosti

na zasedárrí.

Do diskuze se přihlásila pí. Koubíková a uvedl4 že lampa veřejného osvětlení u jejího domu
je špatně nastavená, dále že na lípách kolem si]nice u pí. Ludínové jsou housenky a bylo by
třeba jí proíezatadáIe, že se nabídlaušítzadatmo roušky pro občany obce Trokavec.
M Klouda uvedl, že!f;o podněty bere na vědomí a obec se těmito bude zaobírat.

13.

Závér

M Klouda poděkoval občanůmi zasfupitelům za účastna jednáníZO. Dalšízastupitelstvo
bude svoláno do 3 měsíců.

Jednaní ukončeno v

2t.30

Ověřovatel: Martin Hrčák
Josef Darda

Starosta

:

Martin Klouda

hod.

Zápíszpracovátn a podepsán ďne 26.4. 2020

Zápis z veíeinéhozased ání ZO Trokavec

č.3 12020

konaného dne 23.7.2020
Místo konání:

přítomni:
Omluveni:

Obecní úřad Trokavec
5 ělenů zastupitelstva qbce (prezenění listina přiložena k zápisu)
2

Nepřítomni:

Zaéátekkonarť: 20:00 hod.
1.

Úvod

M Klouda - starosta obce zahájíI zasedéni Zastupitelstva obce Trokavec (dále jen ZO) a
konstatoval , že ZOje usnášení schopné.
2. Schválení programu jednání

M Klouda - přednesl navržený program jednání avyzvalk doplnění programu

ostatrrí ěleny

zasfupitelstva.

1.

Zahájení.

2.

Návrhy na doplnění programu, schválení programu jednání.

3.

Schválení orgánů jednání (volba 2 členůnávrhové komise, volba 2 ověřovatelŮ zápisu).

4. Žádost

obce Vísky o odkoupení místníkomunikace pa.č. 404l1v

5. Žádost

o

kú. Vísky.

íinančnípodporu linky bezpečí- é.i.4Il2020.

6. Schválení rozpočtovéhoopatření č. 1

7.

Informace starosty

8.

Návrh Usnesení.

9.

Diskuse.

10. Závér.
se zeptal, zdamáněkdo návrh na doplnění, nebo upřesnění programu, oteťel
rozpravu, kde nikdo nevystoupil.

M Klouda -

M Klouda nechal hlasovat o náwhu usnesení programu.

Návrh usnesení
Zastupitelsfuo schvaluj e program j ednani ZO
Hlasovarú Pro: 5 Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení ě.1
Zastupitelstvo schvaluj e pro gram j ednáni ZO

3. Schválení orgánů jednání
M.Klouda pověřil Jitku Hrabačkovou k pořízením zápisu.
Náwh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složeníJitka Hrabačková a Manin Hrčák a
schvaluje ověřovatele zápisu ŠtefanaHrčaka a Josefa Dardu.

Hlasování : Pro:

5

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.2
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složeníJitka Hrabaěková a Martin Hrčak a
schvaluje ověřovatele zápisu ŠtefanaHrěáka a Josefa Dardu.

4. Želostobce Vísky o odkoupení místníkomunikace

pa.ě. 404tlv k.ú. Vísky.

M. Klouda

přednesl návrh obce Vísky o bezúplatrrém převodu, nebo odkoupení p.ě.404ll o
výměře 2I2 metriu čtvereěních,jež se nachází v katastru obce Vísky a je majetkem obce Trokavec.

Náwh Usnesení:
Zastupitelstvo odkládá hlasovárrí na příštízasedéníZO.
Hlasovárú : Pro: 5 Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.3
Zastupitelstvo odkládá hlasovrání na příštízasedání ZO.

5.

Žádost o finančnípodporu linky bezpečí- é.i. 4tl2020.

M. Klouda přednesl žádost ,,Linky bezpečí"o finančnípříspěvek ve výši 2000.- Kč vedenou pod
éj.4Il2020.
Dále proběhla diskuze, z které vzešel návrh usnesení.

Náwh Usnesení : Obec Trokavec nepodpoří finaněním darem Linku bezpečí.

Hlasování: Pro:0 Proti :3 Z&želise: 2HíéakŠtefa.r,Josef Darda
Usnesení č. 4
Obec Trokavec nepodpoří finančnímdarem Linku bezpečí.

6. Schválení rozpočtovéhoopatření č. 1
M Klouda semámil ZO s návrhem rozpoětového opaření (změny) č.1.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí (schvaluje) náwh RZ č. 1
Hlasování: Pro:

5 Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo bere na vědomí (schvaluje) náwh RZ č. 1

7.

Informace starosty

M Klouda uvedl, že přijal zKÚ Rokycany informaci o změně katastru obce Trokavec Č1.:
4512020, dáIe že nazékJadé podnětu od občanůje v současné době řešeno omezení rychlosti
v horní části obce na 30 km/h.
Dá|e že obdržel informaci od Tomáše Pidrmana, kte4i upozomil, že by bylo potřeba posekat
kon]<rétní místa v horní části obce. V uvedené věci bude sjednana náprava.
8. Usnesení

M Klouda - všechny návrhy Usnesení byly odhlasovány.
9.

Diskuze

M Klouda dal prostor pro diskuzi, kde Josef Darda uvedl, žeby bylo vhodné na místě budoucí
zvoničky (zatrubnit) příkop, aby zde byl vytvořen prostor pro finální úpravu.
10.

Závér

M Klouda poděkoval oběanům i zastupitelttmzaúčast na jednániZO. Dalšízasfupitelstvo
bude svoláno do 3 měsíců.

Jednání ukoněeno v

2I.30

ověřovatel: ŠtefanHrěák
Josef Darda

starosta

:

Martin klouda

hod.

Zápis zpracovátn a podepsán dne 27.7. 2020

