Zápis z veíeinéhozased ání ZO Trokavec
č.5l2020
konaného dne I0. 12.2020

Místo konání:

přítomni:
omluveni:

Nepřítomni:

OÚ Trokavec

5 členůzastupitelstva obce (prezenční listina přiloŽena k zápisu)
2 - Miroslav Hrabačka, Martin Hrčtík-zpracovíLíchdŮvodŮ

Zaěátekkonrárrí: 18:00hod.
1.

Úvod

M Klouda - starosta obce zahájil zasedání Zastupitelstva obce Trokavec (dále jen ZO)
konstatoval, že ZOje usnášení schopné.

a

2. Schválení programu jednání
M Klouda - přednesl navňený program jednání avyzvalk doplnění programu ostatní Členy
zastupitelstva, otevřel rozpravu, kde nikdo nevystoupil. Dále navrhl kzařazeni do programu
jednaní projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zíizenívěcnéhobřemene - služebnosti
společnosti Suptel vedenou pod čj.: 6312020. Uvedená žádost byla přijata dne 9. 12.2020.

1.
2.

Zahájení.

Návrhy na doplnění programu, schválení programu jednání

3. Schválení organů jednárrí (volba 2 ělenů návrhové komise, volba 2 ověřovatelŮ zápisu),
4. Schválení darování pozemku místníkomunikace pa.č. 404lI v k.ú. Vísky
5. Schválení rozpočtovéhoopatření ě.3
6. Schválení střednědobého rnýhledu rozpočtu obce Trokavec na roky 2022 -2023
7. Schválení rozpočtu obce Trokavec narok2l2l
8. Schválení dohod DPP zastupitelům
9. Jmenování inventarizačníkomise
10.
1

Kalkulace nakladů na provozování vodovodního řádu v roce2020

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene

-

12.Informace starosty
13. Návrh Usnesení
14. Diskuse
15. Závér

M Klouda nechal hlasovat

o programu jednání ZO Trokavec.

služebnosti spoleěnosti Suptel

Návrh usnesení
Zastupitelstvo schvaluj e program j ednání ZO,

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:

0

Usnesení č.1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání ZO.

3. Schválení orgánů jednání
M.Klouda pověřil Kristýnu Boulovou k pořízením zápisu zjeďnání, následně nawhl
návrhovou komisi ve složeníKristýna Boulová a Jitka Hrabačková a ověřovatele zápisu Josef
Darda a ŠtefanHrěák.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složeníKristýna Boulová a Jitka Hrabaěková a
schvaluje ověřovatele zápisu Štefa.ra Hrěaka a Josefa Dardu.

Hlasování: Pro:

5

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.2

Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složeníKrisfýna Boulová a Jitka
Hrabačková a schvaluje ověřovatele zápiso Štefarra Hrčáka a Josefa Dardu.

4.

Schválení darování pozemku místníkomunikace pa.č. 40411v k.ú. Vísky

Na základě žádosti obce Vísky ze dne 2I.2,2O2O vedené pod Či.: ZO|ZOZO ve věci prodeje ěi
bezúplatného převodu (darovaní) pozemku p.č. 404lI o výměře 2I2 metri ětverečních,jež se
nachází v katastru obce Vísky a je majetkem obce Trokavec bylo rozhodnutím ZO Trokavec
ze ďne 16.10.2020 (usnesením č. 3) zveřejněn (vyvěšen) zátmér obce Trokavec darovat
předmětný pozemek obci Vísky (bezúplatrrě převést). Zámtér byl zveřejněn na uřední desce
dne 15. I1.2020. Kuvedenémuzáměrunebyla zaznamenánažádnápodnětnápřipomínka.

Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatně převést (darovat) pozemek p.é,404lI v k.ú. Vísky o
výměře 2I2 obci Vísky.

Hlasování: Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatně převést (darovat) pozemek p.č. 404l1v k.ú. Vísky o
výměře 212 obciVíslry.

5.

Schválení rozpočtového opatření č.3

M Klouda seznámil ZO s návrhem rozpočtovéhoopatření (změny) č. 3, které se PředevŠÍm
týkázmény v souvislosti s vytičtovanívoleb do zastupitelstev krajŮ a l/3 senátu 2020.
Návrh Usnesení:
Obec Trokavec schvaluje rozpočtovéopatření č. 3.

Hlasování: Pro: 5 Proti

:

0 Zdrželi se :

0

Usnesení č. 4

Obec Trokavec schvaluje rozpočtové opatření č.3.

6. Schválení střednědobého výhtedu rozpočtu obce Trokavec na roky 2022

2023

-

M Klouda představil střednědobý výhled rozpočtu obce Trokavec na rokY 2022 -2023Návrh Usnesení:

obec Trokavec schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Trokavec na roky 2022 -2023.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželt se:

0

Usnesení č. 5
Obec Trokavec schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Trokavec na ro|<Y 2022
2023.

-

7. Schválení rozpočtu obce Trokavec na rok 2021
přednesl návrh rozpoětu obce Trokavec na rok 202I. Dále poloŽkorný rozPoěet
obce Trokavec, ktery bude součástízápis,lZO.

M Klouda

Návrh Usnesení:
Obec Trokavec schvaluje rozpočet obce Trokavec na rok 202I.

Hlasování:

Pro:5 Proti: 0 Zdrželise

Usnesení č. 6
Obec Trokavec schvaluje rozpočet obce Trokavec na

8.

rok202l.

Schválení dohod DPP zastupitelům

M. Klouda přednesl návrh na uzavření ,,Dohody o provedení práce" se zastupiteli:
Josef Darda ml. - náplň práce kontrola a úprava pitné vody obecního vodovodu, béžnéopravy a
úpravaveřejné zelenéa

Martin Hrěák - náplň ptáce kontrola azápis stavů vodoměru obecního vodovodu

a Úprava veřejné

zeleně.

Dále navrhl schválení dohod po dobu funkčníhomandátu zastupitelů tedy pro rok2021 a2022,
přičemždohody budou sepisovány pro každý rok zvlášť.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzaťeníDohody o provedení práce se zastupiteli Josefem Dardou a
Maňinem Hrčákem po dobu funkčníhomandátu zastupitelů tedy pro rok202l a2022, přiČemŽ
dohody budou sepisovtíny pro každý rok zvlášť.

Hlasování : Pro: 5 Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce se zastupiteli Josefem Dardou a
Martinem Hrčákem po dobu funkčníhomandátu zastupitelů tedy pro rok2021a2022,
přičemž dohody budou sepisovány pro každý rok zvlášt'.

9. Jmenování inventarizačníkomise
M Klouda informoval ZO o jmenování inventarizaění komise pro rok 2020 ve složení:
Předseda IK : Josef Darda
Člen IK : ŠtefanHrčak

Člen IK : Kristýna Boulová

Návrh Usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí uvedenou informaci.

0

Hlasování: Pro: 5 Proti:

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo bere na vědomí uvedenou informaci.

10.

Kalkulace nákladů na provozování vodovodního řádu y roce 2020

M Klouda přednesl kalkulaci nákladů na provozování vodovodního řádu obce Trokavec v roce
2)2o,kterou zpracov aI ing. ŠmoHk.

Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí uvedenou informaci.
Hlasování: Pro: 5 Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo bere na vědomí uvedenou informaci.

11. smlouya o smlouvě budoucí o zřízenívěcnéhobřemene - služebnosti
společnosti Suptel
M Klouda přednesl návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřizeni věcného břemene společnosti
Suptel, kdy se jedná o ziizeni el. přípojky na p.č. I054l2 v k.ú. Trokavec.
Návrh Usnesení:
Obec Trokavec schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o ňizení věcného břemene obslužnosti - zajištěníel. vedení dle přiložené dokumentace k p.ě,I054l2 v k.ú. Trokavec.

Hlasování: Pro: 5 Proti

:0

Zdrželi se

;

0

Usnesení č. 10

Obec Trokavec schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zíwení věcného břemene
obslužnosti - zajištění el. vedení dle přiložené dokumentace k p.č. 105412 v k.ú.
Trokavec.

-

12. Informace starosty
Nové smlouvy s 02_
Pojištění DSH - p. Ženíšek
Spolubráce s f. Axiom ve věci rcvitalizace vodní nádrže Pančava.

13. Usnesení

M Klouda - všechny návrhy Usnesení byly odhlasovány,
14.

Diskuze

M Klouda vyzvalpřítomné k diskuzi, nikdo nepřihlásil,
15.

Závér

M Klouda poděkoval zastupitelům za účastna jednaní ZO.DaIŠÍzastupitelstvo bude svoláno
do 3 měsíců.

Jednání ukončeno v 21.30

Ověřovatel: ŠtefanHrčak
Josef Darda

Starosta: Martin Klouda

hod.

Zápiszpracovétna podepsán dne 13. 12.2020

