Zápis z veíeinéhozased ání ZO Trokavec

č.2 12020

konaného dne 24.4.2020
Místo konání:

Přítomni:
Omluveni:

Nepřítomni:

Lidový dům Trokavec
6 členůzastupitelstva obce (prezenčnílistina přiložena k zápisu)
1

Začátekkonání: 20:00 hod.
1.

Úvod

M Klouda - starosta obce zahájil zasedarrí Zastupitelstva obce Trokavec (dále jen ZO) a
konstatoval, že ZOje usnašení schopné.
2. Schválení programu jednání
M Klouda - přednesl navržený program jednaní avyzvalk doplnění programu ostatní členy
zastupitelstva.

1.

Zahájení.

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
7. Zpráva

o

výsledku hospodaření - audit za rok2019.

8. Schválení návrhu závěrečného účtuza rok2019.
9. Projednání ceny vodného pro rok 2021.
10.

Jmenování člena kontrolního výboru.

11. Návrh Usnesení.
12. Diskuse.

13. Závér.

a nástěnky.

M Klouda

- se zePtal,

zdamáněkdo návrh na doplnění, nebo upřesnění programu,
otevřel

rozpravu, kde nikdo nevystoupil.

M Klouda nechal hlasovat

o návrhu usnesení programu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program j ednáníZO
Hlasování Pro: 6 Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1
Zastupitelstvo schvaluje program j ednéníZO

3. Schválení orgánů jednání
M.Klouda pověřil Kristýnu Boulovou k pořízením
zápisu.
Návrh Usnesení:
ZastuPitelstvo schvaluje náwhovou komisi ve složení
šteran Hrčák a Kristýna Boulová a
schvaluje ověřovatele zápisu Martina Hrčaka
a Josefa Dardu.

Hlasování : Pro:

6

Proti: O Zdržel se:

0

Usnesení č.2
ZastuPitelstvo schvaluje náwhovou komisi ve složení
Štefan Hrčák a Kristýna Boulová a
schvaluje ověřovatele zápisu Martina Hrčáka a Josefa
Dardu.

4. Schvátení DPP zastupitelům
na uzavření ,,Dohody o provedení práce'' se zastupiteli:
ráce kontrola a úprava pitrré vody obecního vodóvodu,
běžnéopravy a

Martin HrČák - náPlň Práce kontrola a zápis stavů vodoměru
obecního vodovodu a úprava veřejné
zeleně. obě dohody v časovémrozsahu od 1. 5. 2020 do
3I. t2. 2020.
Náwh Usnesení:
ZastuPitelstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení ptácese
zasfupiteli Josefem Dardou a
Martinem Hrčákem v časovémrozsahu od t. 5. 2020 d;
3I. t2. 2020.

Hlasování : Pro: 6 Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3
ZastuPitelstvo schvaluje uzavření Dohody o provedeníprácese zastupiteli
Josefem Dardou a
Martinem Hrčákem v časovémrozsahu od 1,5. 2020 d;3I. 12:2020.

5.

Schválení pověřence pro jednávání ÚP

M Klouda uvedl,
acovaného územníhoplánu obce Trokav ec je za
obec uvedentzv,
kdy veškeré dotěené
pouze s iouto
"ruayjednají
o1ob9u,
ě
v
Rokycanech,
kde
byl
pfrámen
Martin
Klouda
7|?:led
a stefan Hrěrák vzešlo doporučení na změnu osoby pověřénce pro jednani. -

.

Návrh Usnesení:

?stuPitelstvo obce Trokavec schvaluje jako pověřence k jednání ve věci realizace
Uzemního Plánu obce Trokavec Martina Kloudu, který tímto nahrazuje dosavadního
pověřence Jitku Hrabačkovou.
Hlasování : Pro : 6 Proti : O Zdrželi se

:

0

Usnesení č. 4
ZastuPitelstvo obce Trokavec schvalujejako pověřence kjednání ve věci realizace
Uzemního planu obce Trokavec Martina Kloudu, kteý tímto nallrazuje dosavadního
pověřence Jitku Hrabačkovou.

6. projednání nákupu nové zahradní sekačky, nové úřední desky a nástěnky

M Klouda uvedl, že z

dttvodů budoucího rozšířeníudržovaných travnatých ploch, dále na
základě podnětŮ od občanů,že se nedostateěně sekají dosavadní travnaté plochy v obci
Trokavec, navrhuje zefektivnit údržbutim, že se zakoupí traktorová sekačka. Dále M
Klouda uvedl, žeby bylo vhodné zakoupit novou uřední desku a umístit jí u budovy Obecního
Úřadu. Dosavadní úřednídeska při množstvízveřejňovaných dokumentů nedostačuje.

Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup traktorové sekačky a úřední desky.
Hlasování: Pro: 6 Proti:

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5
zastupitelstvo schvaluje nákup traktorové sekačky a úřední desky.

7. Zpráva

o

výsledku hospodaření - audit za rok2019

M Klouda seznámil ZO se zprávou

o výsledku hospodařen í za rok 2019.

Návrh Usnesení:
zastupitelstvo bere na vědomí zprávuo výsledku hospodařen

í zarok2019.

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

í zarok2019.

8. Schválení návrhu závěrečného účtuza rok2019
M klouda seznámil

zo

s návrhemzávéteěného účtuzatok2ol9.

Návrh Usnesení:
zastupitelstvo schvaluj e návrh záv ěr eěného účtuza rok 20
Hlasování:

Pro: 6 Proti:

0

Zdrželi se:

l9

.

O

Usnesení č. 7
zastupitelstvo schvaluj e návrh závěr eěného účtuza rok 20

8.1 Projednání účetnízávérl<y za

19

.

rok2llg.

ZO byla předložena účetnízávérka zarok2019. Nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení:

ZO schvaluje účetnízávěrku zarok2019.
Výsledek hlasovárrí:
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8

ZO schvaluje účetnízávérku za rok 2019.

9. Projednání ceny vodného pro rok 2021

M klouda seznámil zo s nákladov
řádu"obce Trokavec. Dle proveden
s pořízením a provozem vodovodního řádu v1
o
!9v9au navrhl Pro období od roku 2021 zvýšenívodného na 25.-Kč za kubík z dosavadních
20.-Kč za kubík
Návrh Usnesení:
zastupitelstvo schvaluje zvýšeníceny vodného zajeden kubík pro
období od 1.1 . 2021 do
30,11202I na 25.-Kč a dále pro pffštíobdobí selude stanovovat cenazakalendářní
rok.
Hlasování: Pro:

6 Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schvaluje zvýŠeníceny vodného zajeden kubík pro období
od 1. I.2021 do
30,11 2021 na 25 --Kč a dále Pro příštíobdobí se úude stanovovat
cenazakalendrářní rok.
10.

Jmenování člena kontrolního výboru

M K]ouda uvedl,

Že vlivem personálních změn v obecním zastupitelstvu obce Trokavec

v minulém roce chYbí druhý člen kontrolního v,ýboru a navrhl na doplnění
Krisýnu
Boulovou. Kristýna Boulová návrh přijala:

Návrh Usnesení:
ZastuPitelstvo schvaluje Kristýnu Boulovou do funkce člena kontrolního v,ýboru obce
Trokavec.
Hlasování: Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10
ZastuPitelstvo schvaluje Kristýnu Boulovou do funkce člena kontrolního výboru obce
Trokavec

11. Usnesení

M Klouda - všechny návrhy Usnesení byly odhlasovány.
12.

Diskuze

M klouda dal prostor pro diskusi přítomné veřejnosti na zasedéní.
Do diskuze se Přihlásila pÍ. Koubíková a uvedla, že lampaveřejného osvětlení u jejího
domu
je ŠPatně nastavená, dále že na lípách kolem silnice ,, pi. r,raiňové jsou
housenkya bylo by
třeba jí Prořezat a dále, že se nabídla ušítzadarmo roušky pro občany obce
Trokavec.
M Klouda uvedl, že týo podněty bere na vědomí a obec-só těmito bude zaobírat.

13.

Závér

M Klouda Poděkoval obČanŮm i zastupiteltlmzaúčastna jednániZO. Dalšízastupitelstvo
bude svoláno do 3 měsíců.
Jednáníukoněeno

v21.30

Ověřovatel: Martin Hrčák
Josef Darda

starosta

:

Martin klouda

hod.

Zápiszpracovénapodepsán dne 26.4. 2020

