Zápis z veřeiného zased ání ZO Trokavec

č.1 l202l

konaného dne 7. 6.2021
Místo konání:

Přítomni:
Omluveni:

Obecní úřad Trokavec
6 členůzastupitelstva obce (prezenčnílistina přiložena k zápisu)

1-HrabačkaMiroslav

Nepřítomni:

Začátekkonání: 18:00 hod.
1.

Úvod

M Klouda - starosta obce zahájil zasedéní Zastupitelstva obce Trokavec (dále jen ZO) a
konstatoval, že ZO je usnášení schopné.

2. Schválení programu jednání
M Klouda - přednesl navržený program jednání avyzvalk doplnění programu ostatní členy
zastupitelstva.

1, Zahájení
2. Náwhy na doplnění programu, schválení programu jednaní
3, Schválení organů jednaní (volba 2 ělenů návrhové komise, volba 2 ověřovatelů zápisu)

4.

Zpráva o výsledku hospodaření - ekonomický audit obce zarok2020

5. schválení návrhu státního závěrečnéhoúčtu

6.
7.

Schválení účetnílzávérky 2020
Projednrání spolupráce s f. Galileo

-

správa aúdržbainternetových stránek obce

8. Žádost o finančnípříspěvek pro záchrannou stanici živočichůRokycany

9.

Žádosto finančnípříspěvek - podpora linky bezpečí

10. Informace starosty

11. Návrh Usnesení
12, Diskuse
13. Závér

M Klouda

- se zeptal, zda má někdo návrh na doplnění, nebo upřesnění progrirmu, otevřel

rozpravu, kde nikdo nevystoupil.

M Klouda nechal hlasovat

o návrhu usnesení programu.

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

0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání ZO

3. Schválení orgánů jednání
M.Klouda pověřil Kristýnu Boulovou k pořízení zápisu.
Náwh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složeníJitka Hrabačková a Krist.ýna Boulová
a schvaluje ověřovatele zápisu ŠtefanaHrčáka a Josefa Dardu.

Hlasování : Pro:

6

Proti: 0 Zdrže| se:

0

Usnesení č.2

Zastupitels§o schvaluje návrhovou komisi ve složeníJitka Hrabačková a Kris{ýna
Boulová a schvaluje ověřovatele zápisu ŠtefanaHrčáka a Josefa Dardu.

4. Zpráva

o qýsledku

hospodaření - ekonomický audit obce za rok2020

M Klouda seznámil ZO

se zptávou o výsledku hospodaření obce 2020 - ekonomický audit
proveden ekonomickým oddělením Krajského uřadu Plzeňského kraje. Dále uvedl, že kontrolou
nebyly zjištěny žádnénedostatky v hospodaření obce Trokavec zarck2020.

Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o uýsledku hospodaření zarok2020

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.3

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření za rok 2020.

5. Schválení návrhu závěrečného účtuza rok2020
M Klouda seznámil ZO s náwhem závěrečného úětu zarok2020.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluj e návrh závěrečného účtuza rok 2020.
Hlasování:

Pro: 6 Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje návrh závěrečného účtuza rok2020.

6 Schválení účetníuzávěrky za rok2020
ZO byla předložena účetnílzáv érka za t ok 2020 . Nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení:

ZO schvaluje účetníuzávěrku zarok2020.
Výsledek hlasování:
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5

ZO schvaluje účetníuzávěrku zarok2020

Projednání spolupráce
stránek obce
7.

s f.

Galileo - správa a údržbainterneto..Ych

M Klouda seznámil ZO s nabidkou f. Galileo - správa aidržba internetových stránek obce.

zo

uvedenou nabídku bere na vědomí.

finančnípříspěvek pro záchranou stanici živočichůRokycany
(ZO CSOP Rokycany)
8. Žádost o

M Klouda přednesl žádost o finanění příspěvek pro

zírcItrartou stanici živočichůRokycany a
navrhl této organizaci poskynout finančnídar ve výši 2000.-Kč.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje poskytnutí finančníhodaru ZO ČSOP Rokycany ve v}ši 2000.-Kč.
Výsledek hlasování:
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6

ZO schvaluje poskytnutí finančníhodaruZO ČSOP Rokycany ve výŠi2000.-KČ.

9.Žádost o finančnípříspěvek- podpora linky bezpečí
M Klouda přednesl žádost o finančnípříspěvek Linky bezpečía nawhl této organizaci
poskytnout finančnídar ve výši 2000.-Kč.
Návrh usnesení:

ZO schvaluje poskytnutí finančníhodaru ,,Lince bezpečí"ve výši 2000.-Kč.
Výsledek hlasování:
Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdňeli se: ŠtefanHrěak
Usnesení č. 7

ZO schvaluje poskytnutí íinančníhodaru ,,Lince bezpečí"ve qýši 2000.-Kč.

10. Informace starosty

M Klouda přednesl na žádost paní Moniky Lavorenti stížnost,směřovanou na obec Trokavec
a úěetníhoobce.

11. Usnesení

M Klouda - všechny návrhy Usnesení byly odhlasovány.

12. Diskuze

M Klouda dal prostor pro diskusi přítomné veřejnosti na zasedání.

Do diskuze se pfihlásila paní Monika Lavorenti a vysvětlila, okolnosti ve věci

podané
stížnosti.Dále vznesla připomínky na údržbuzeleně v obci, stavu vodni nádrže nad Obecním
úřadem.
Dále se do diskuze zapojil p. Jaroslav Plachý a vznesl připomínky k údržbězeleně v obci,
využiváníobecní techniky kúpravě zeleně, seěení pozemků TJ Sokola obecními prostředky,
téžbédřeva v obecních lesích, stavu vodni nádrže nad vodojemem a na PanČevě , a vyuŽivŽní
obecního skladu (blvalá hasiěská zbrojnice).

ZO uvedené připomínky vzalo na vědomí, a bude s nimi nadále pracovat.

13.

Závér

M Klouda poděkoval občanůmi zastupiteltrnzaúěast

na

jednániZO. Dalšízastupitelstvo

bude svoláno do 3 měsíců.

Jednání ukončeno v 19.50

ověřovatel: ŠtefanHrčák
Josef Darda

Starosta

:

Martin Kloud

hod.

Zápis zptacován a podepsán dne 13.6. 202I

