Zá is z veře iného zasedán í zo Trokav

č.3 12020

Místo konání:
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:
zaěátek konání:

obecní úřad Trokavec
5 členůzasfupitelstva obce (prezenčnílistina přiložena k zápisu)
2

20:00 hod.

1. Úvod

M Klouda - starosta obce zahájil zasedání Zastupitelstva obce Trokavec (dále jen
Zo) a
konstatoval, že ZOje usnášení schopné.
2. Schválení programu jednání

M Klouda - Přednesl navrŽený program jednráru
zastupitelstva.

avyzlalk doplnění programu ostatní členy

1.

Zahájení.

2.

Návrhy na doplnění programu, schválení programu jednání.

3,

Schválení orgánŮ jednáni (volba 2 členůnávrhové komise, volba 2 ověřovatelů zápisu).

4.

Žádost obce Vísky o odkoupení místníkomunikace pa.č. 404ttv k ú. Vísky.

5. Žádost

o

finančnípodporu linky bezpečí- č.i.4112020.

6. SchváIení rozpočtovéhoopatření č. 1

7.

Informace starosty

8.

Návrh Usnesení.

9.

Diskuse.

10. Závér.
M Klouda -

se zePtal, zdamáněkdo návrh na doplnění, nebo upřesnění progTamu, otevřel
rozpravu, kde nikdo nevystoupil.

M Klouda nechal hlasovat

o návrhu usnesení programu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program jednáni ZO
Hlasování Pro:

5 Proti:

0

Zdržel se:

O

Usnesení č.1
Zastupitelstvo schvaluje program j ednémi ZO

3. Schválení orgánů jednání
M.Klouda pověřil Jitku Hrabačkovou k pořízením zápisu.
Návrh Usnesení:
zastupitelstvo schvaluje náwhovou komisi ve složeníJitka
Hrabačková a Martin Hrčák a
schvaluje ověřovatele zápisu Štefana Hrčáka a Josefa
Dardu.

Hlasování : Pro:

5

Proti: 0 Zdrže| se: 0

Usnesení č. 2
zasfupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složeníJitka Hrabačková
a Martin Hrčák a
schvaluje ověřovatele zápisu Štefana Hrčáka a Josefa Dardu.

4-

Žád,ostobce Vísky o odkoupení místníkomunikace pa.č. 404ttv k.ú.
Vísky.

M, Klouda

výměře

2l2

Přednesl návrh obce VÍsky o bezúplatnémpřevodu, nebo odkoupení p.ě.4O4/1 o
metrŮ ětverečních,jež se nacháziv katastru obce Vísky a je majetkem
obce Trokavec.

Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo odkládá hlasování na příštízasedání ZO.

Hlasování : Pro: 5 Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo odkládá hlasování na příštízasedání ZO.

5.

Žádost o finančnípodporu tinky bezpečí č.j.41t2020.
-

M, Klouda Přednesl Žádost,,Linky bezpeěí" o finančnípříspěvek ve výši 2000.- Kč vedenou
pod

ěj.4l12020.
Dále proběhla diskuze , zkteré vzešel návrhusnesení.

Náwh usnesení : obec Trokavec nepodpoří finančnímdarem Linku
bezpečí.

Hlasování: Pro:0 Proti :3 Zdrželise: 2HrěákŠtefan, Josef Darda
Usnesení č. 4

obec Trokavec nepodpoří finančnímdarem Linku bezpeěi.

6. Schválení rozpočtovéhoopatření č. 1
M Klouda seznámil Zo s

návrhem rozpoětového opatření (změny) č,1.

Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí (schvaluje) návrh RZ ě.
Hlasování: Pro:

5 Proti:

0

l

Zdrželi se: 0

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

7.

Informace starosty

M Klouda uvedl, že přijal zKÚ Rokycany informaci o změně katastru obce Trokavec č1.:
45/2020, dále Že na zékladě podnětů od oběanů je v současné době řešeno omezenírychlósti
v horní části obce na 30 km/h.
Dále Že obdržel informaci od Tomáše Pidrmana, který upozornil, že by bylo potřeba posekat
konkrétnímísta v horní části obce. v uvedené věci bude sjednána nápravá.
8. Usnesení

M K]ouda - všechny návrhy Usnesení byly odhlasoviány.
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 obČanŮm i zastupitelttnzaúčast na jednání ZO. Dalšízastupitelstvo
bude svoltíno do 3 měsíců.

Jednaní ukončeno v 21.30 hod.

ověřovatel: ŠtefanHrčák
Josef Darda

starosta

:

Martin klouda

Zápis zpracovén a podepsán dne 27.7. 2020

