Zá

av/

rs Z vere iného zasedání

č.4l2020

Místo konání:
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:
začátek konání:
1.

zo

Trokavec

DTJ Trokavec - sál
5 ělenů zastupitelstva obce (prezenční listina přiložena k zápisu)
2 (Hrabačková Jitka - nemoc, Hrabačka Miroslav)

20:00 hod.

Úvod

M Klouda

- starosta obce zatrájil zasedání Zasfupitelstva obce Trokavec (dále

konstatoval, že ZO je usnášení schopné.

jen Zo) a

2. Schválení programu jednání

M Klouda - Přednesl navňený program jednání avyzvalk doplnění progrurmu ostatní ěleny
zasfuPitelstva, oteťel rozpraw, kde nikdo nevystoupil . Náslidnc nawŇ doplnění programu
jednání o Žádost Jana Plačka o souhlas se stavbou a vyjádření k dokumentaci
pro v}dání
roáodnutí o umístěnístavby na pozemkové p.č. 47013 a I2I5l2v k.ú. Trokavec.

1. Zahájenl
2. Návrhy na doplnění programu,

3.

4.

schválení programu jednaní

Schválení orgánŮ jednání (volba 2 ělenů náwhové komise, volba 2 ověřovatelů zápisu)
Žádostobce Vísky o odkoupení místníkomunikace pa.ě. 404lt v k.ú. Vísky

5. Schválení obecně závazné vyhlášky č.2l2020,o místnímpoplatku ze psů
6. Schválení obecně závazné vyhlášky č.3l2020,k zajištěníudržovrání ěistóty ulic a jiných

veřejných prostranství k ochraně životrího prostředí, zeleně v zástavbě a ostatrú veřejné
zeleně
7. Schválení obecně závazné vyhlášky ě.4l2o20,o zrušení obecně závaznýchvyhlášek
8. Schválení rozpočtovéhoopatřeíx é.2
9. Uprava dopravního znaěenív obci
10. Žádost Jana PlaČka o souhlas se stavbou a vyjádření k dokumentaci pro vydání

umístěnístavby
1

1.

lnformace starosty

12. Náwh Usnesení
13. Diskuse
14. Závét

roáodnutí o

M klouda nechal hlasovat o doplněném programu jednání zo Trokavec.
Náwh usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program j ednáni ZO.
Hlasování:
Usnesení č.1

Zastupitelstvo schvaluje program jednán í ZO.

3. Schválení orgánů jednání
M.Klouda pověřil Krist}nu Boulovou k pofizením zápisu z jednéni,následně nawhl
náwhovou komisi ve složeníKristýna Boulová a Martin Hrčák a ověřovatele zápisu Josef
Darda a ŠtefanHrčák.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složeníKrist_ína Boulová a Martin Hrčák a
schvaluje ověřovatele zápisu Štefana Hrčáka a Josefa Dardu.

Hlasování: Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 2

ZastuPitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složeníKrisfýna Boulová a Martin
Hrčák a schvaluje ověřovatele zápisu Štefana Hrčáka a Josefa Dardu.

+- Žádost obce VÍsky o odkoupení místníkomunikace pa.č. 404tlv k.ú. Vísky
M. Klouda opětovně přednesl náwh obce Vísky o bezúplatném převodu, nebo odkoupení
P.ě.404ll o rnýměře 212 metičtverečních,jež se nachánív katastru obce Vísky a je majetkem
obce Trokavec. Dále uvedl, že uvedený pozemek (silnice) navaztlena komuniŘací zaberpečující
PřístuP k RD. Obec VÍsky planuje v budoucnu ywžitdotačníchtitulů k opravě silnice u itohóto
dŮvodu musí b;it vlastníkem celé komunikace. Proto nawhuje možnost kieáplatnému převodu
nebo odprodeje uvedeného pozemku do vlastrrictví obce vísky.
Náwh Usnesení:
ZastuPitelstvo pověřuje starostu obce, aby uěinil potřebné kroky k bezúplatnému převodu
uvedeného Pozemku p.č. 404ll o výměře 2t2 metričtverečnícň( zveřejnění záměru
bezúplatného převodu) a odkládá hlasování na pfištízasedánízo.

Hlasování: Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.3

zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby učinil potřebné kroky k bezúplatnému
převodu uvedeného pózemku p.č. 404/1 o výměře 2I2 metŇ čtvereČních( zveřejnění
bezúplatnéhopřevodu) a odkládá hlasování na příŠtízasedániZO.

"á-ě.o

5.

Schválení obecně závaznévyhlášky é.212020, o místnímpoplatku ze PsŮ

M. Klouda přednesl náwh obecně závazné vyhlášky č.212020, o místnímpoplatku ze PsŮ a uvedl,
že současn áplatnávyhláška nesplňuje legislativní rámec právních předpisŮ. Z tohoto dŮvodu bYla
nutná aktualizace.

Návrh Usnesení:
Obec Trokavec schvaluje OZV č.212020.

Hlasování: Pro: 5 Proti

:

0 Zdrželi se :

0

Usnesení č.4
Obec Trokavec schvaluje OZY č.212020.

6

Schválení obecně závazné vyhlášlry é.312020, k zajištění udržováníčistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně

závazné vyhlašky é.312020, k zajištěníudržování ěistoty
jiných
prostranství
k ochraně životrdho prostředí, zeleně v zastavbě a ostatrú
veřejných
ulic a
veřejné zeleně. Dále uvedl, že souěasná platná vyhláška zabezpečlje zejména ochranu zeleně
kolem pomníku válečných veterarrů a přesně nespecifikuje danou problematiku v obci.

M Klouda přednesl náwh obecně

Náwh Usnesení:
Obec Trokavec schvaluje OZV é.312020.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se:

0

Usnesení č. 5
Obec Trokavec schvaluje OZY č.312020.

.-

7 Schválení obecné závazné vyhlášky č. 4t2020,o zrušeníobecně závazných

vYhláŠek Č.112004 o ochraně veřejné zeleně ze dne 16. 6.2004 a č.3t2012
o místním poplatku ze psů ze dne t6.7.20t2

M Klouda Přednesl náwh obecně závazné vyhlášky ě. 4l202O, o zrušeníobecně závazných
vYhláŠek Č. ll2004 o ochraně veřejné zeleně ze dne t6. 6. 2004 a é. 3l20I2 o místním
PoPlatku ze PsŮ ze dne 16.7.2012. Přijetím norných v OZY jenutno stávající zrušit.
Náwh Usnesení:
Obec Trokavec schvaluje OZV č.412020.

Hlasovrání: Pro:5

Proti: 0 Zdrželise:0

Usnesení č. 6

Obec Trokavec schvaluje OZY é.412020.

8. Schválení rozpočtového opatření č.2
M Klouda seznámil ZO s náwhem rozpočtovéhoopatření (změny) é.2. Jeďnáse o navýšení
obecního rozpoČtu o tn. COVID příspěvek ve výši I28 750,-Kč a dále o dotaci na volby do
zastupitelstev krajů ve qýši 3l 000.-Kč, ketré proběhli 2. a.3.října 2O2O.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí (schvaluje) návrh RZ ě.2
Hlasování: Pro: 5 Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo bere na vědomí (schvaluje) návrh

RZé.2

9. Úprava dopravního značenív obci
M Klouda sezrrámil ZO s administrací zámĚnlúpravy dopravního značeniv obci Trokavec.
V současnédobě je podaná ádost na MěÚ Rokycany odbor dopravy k posouzení záméru.
V případě kladného vyíizení,bude realizováno osazení dopravními značkami upravujících
rychlost na 30 Km v daném úseku odbornou firmou. Náklady na osazení značek budou cca.
8500,-Kč, pfičemžuvedené znaéeníbudebeáplatně převedeno na SÚS Pr. Celkem bude
rcalÍzace této úpravy stát cca. l4 000.-Kč (projektová dokumentace arealizace osazení
dopravního značeru).

Návrh Usnesení:
zastupitelstvo bere na vědomí uvedené informace a souhlasí
s touto realizací.
Hlasování: Pro: 5 Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8

zastupitelstvo bere na vědomí uvedené informace a souhlasí s touto
realizací.

tO, Žáaost Jana PlaČka o souhlas se stavbou a vyjádření k dokumentaci
pro
vydání rozhodnutí o umístěnístavby
M Klouda přednesl žádostp. Jana Plačka, bytem Trokavec 86 ve věci
vyjádření k dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístěnístavby
47013 a 12
PozemkY jsou
se

RD

nejedná

č.

š',"-^ů;'trH" u. I83l2006su,,.tu.,"u,,i
ěr musí schválit ZO Trokavec. M Klouda
PředloŽil zastuPitelŮm přiloženou dokumentaci stavby RD a nawhl tuto žádost schválit.
zékon",

je

Návrh Usnesení:
ZastuPitelstvo obce sclya_uje - uděluje souhlas se stavbou a umístěnímRD
na pozemkové
parcele ě. 47013 a l2l5l2 dle přiložené dokumentace.
Hlasování: Pro: 5 Proti:

0

Zďňeli se: 0

Usnesení č. 9

ZastuPitelstvo obce schvaluje - uděluje souhlas se stavbou a umístěním RI) na
pozemkové parcele č.47013 a1215t2 dle přiložené dokumentace.

11. Informace starosty
Svoz NO Proběhne 4. I1.2020 v době od 14.30 do t4.45 hod před bfvalou prodejnou
Potravin u sběrného Úlu. Na místě si bude každý srám předávat NO piacovniLům ň*y Marius
Pedersen.
Informace od f. RumPold - předpoklad schválení nového zákonao odpadech,
kde se zvyšuje
skládkovné směsného komunálního odpadu o 345.-Kč/t. Tím vzniknou obci zvýšené
rrakuáy
na svoz odpadu.
V měsíci ziáří doŠlovlivem úderu blesku do kopce nad obecním vrtem k poškození systému
čerpánívody do vodojemu. celá věc byla ihned řešena a sjednána op.uuá.

12. Usnesení

M Klouda - všechny návrhy Usnesení byly odhlasovány.
13. Diskuze

M Klouda vyzval přítomné k diskuzi, nikdo nepřihlásil.
14.

Závér

M Kloudapoděkoval zastupitelům zaúěast najednání ZO.DaIšízastupitelstvo bude svoláno
do 3 měsíců.

Jednání ukončeno v

2

1

.3

0

ověřovatel : stefan Hrčák

Josef Darda

Starosta: Martin Klouda

hod.

Zápis zpracovžn a podepsán dne

23

. l0 . 2020

