Zápis z veřeiného zasedání ZO Trokavec
č.2 l202I
konaného dne 2.9.2021

Místo konání:

Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:
Začáíekkonání:

Obecní úřad Trokavec
5 ělenů zastupitelstva obce (prezenčnílistina přiložena k zápisu)
2 - Hrabačka Miroslav, Hrabačková Jitka
-

20:00 hod.

Úvod

1.

M Klouda - starosta obce zaháji| zasedání Zastupitelstva obce Trokavec
konstatoval , že ZO je usnášení schopné.

(dále jen ZO) a

2. Schválení programu jednání

M Klouda - přednesl navržený program jednání. ZeptaI se přítomných zastupitelů obce, zda
má někdo návrh na doplnění, nebo upřesnění programu, otevřel rozpravu, kde nikdo
nevystoupil.
Následně navrhl zařadit projednání stížnostip. Jaroslava Plachého st. v bodě č.7. - Informace
starosty, která byla zaslánapo zpracování programu jednání ZO.

l.

Zahájení.

2.
3.
4.
5.

Návrhy na doplnění programu, schválení programu jednání.

6.

Návrh nové veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednání přestupků mezi
městem Rokycany a obcí Trokavec

7

.

Schválení orgánů jednání (volba 2 členůnávrhové komise, volba 2 ověřovatelů zápisu).
Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Trokavec za období od

l. l .2021

do 30.

6.202l

Projednání, schválení rozpočtovézměny č. l

Informace starosty, stížnost Jaroslava Plachého st.

8. Návrh

Usnesení

9,

Diskuse

l0.

Závěr

M Klouda nechal hlasovat o návrhu usnesení programu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program j ednání ZO
Hlasování Pro:

5 Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání ZO

3. Schválení orgánů jednání

k pořízení zápisu ze zasedání ZO. Dále navrhl
návrhovou komisi ve složeníMartin Hrěák a Kristýna Boulová a ověřovatele zápisu Štefanu
Hrčáka a Josefa Dardu.
M.Klouda pověřil Kristýnu Boulovou

Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schva|uje návrhovou komisi ve složeníMartin Hrčák a Kristýna Boulová a
schvaluje ověřovatele zápisu ŠtefanaHrčáka a Josefa Dardu.

Hlasování : Pro:

5

Proti: 0 Zdržel se:

0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složeníMartin Hrčák a Kris{ýna Boulová
a schvaluje ověřovatele zápisu Štefana Hrčáka a Josefa Dardu.

4.

Zpráva o bezpečnostnísituaci v obci Trokavec za období od 1.I.2021 do 30.
6.2021

M Klouda seznáInil ZO se zprávou o bezpečnostrtí sitLraci v obci Trokavec za obdobíod l. l .2021
6,202l. kterou zpracovala PČR OOP l,Irádek,

do 30.

Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědorrrí zprávu o bezpečnostní situaci v obci Trokavec

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se:
Usnesení č.3

0

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v obci Trokavec

5.

Projednání, schválení rozpočtovézměny č. 1

M Klouda seznámil ZO s návrhem rozpočtovézměny č. 1l202l, tedy navýšenípříjmůobce o
celkovou částku 80.285.-Kč.
Návrh lJsnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtové změny č. 1 12021.

Hlasování:

Pro: 5 Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtové změny č. 1l202l.

6. Návrh nové veřejnoprávní §mlouvy o přenosu příslušnosti k projednání
přestupkŮ mezi městem Rokycany a obcí Trokavec
M Klouda seznámil ZO s novým návrhem veřejnoprávní smlouvy (dále jen VS) o přenosu
příslušnosti k projednánípřestupků schváleném radou města Rokycany dne 15. 3.202l
usnesením ě.14316. V uvedené VS se zvýšila cenaza projednáníjednoho každého přestupku
z 1.500. -Kč na 3.000. -Kč.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednání přestupků mezi
městem Rokycany a obcí Trokavec v plném rozsahu.

Výsledek hlasování:
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu

o přenosu příslušnosti k projednání přestupků
mezi městem Rokycany a obcí Trokavec v plném rozsahu.

7. Informace starosty, stížnostJaroslava Plachého st

M Klouda přednesl stížnost pana Jaroslava Plachého staršíhoadresovanou zastupitelům obce
Trokavec, ježbyla zaslána cestou emailu na ou.trokavec@sezna{n.cz dne 30. 8.202I v 19.28
hod. Stížnostse týká chybějících stavebních úprav obecní komunikace po realizaci stavby
obecního vodovodu.
Nadále v dané věci proběhla diskuze, kdy výsledkem této je, že samotná stavba nemá vliv na
problém s tekoucí vodou. V dané částivždy byla a je obecní komunikace nad úrovnípozemku
pana Plachého.
Zastupitelstvo bere uvedenou stížnost na vědomí. Pověřuje starostu obce k vyjádření k dané
stížnostise závěrem, že stížnost není opodstatněná.

8. Usnesení

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

M Klouda dal prostor pro diskusi. Nikdo se nepřihlásil.

10.

Závér

M Klouda poděkovalzastupitelům zaúčastna jednání ZO.Dalšízastupitelstvo bude svoláno
do 3 měsíců.

Jednání ukončeno v 21.10

ověřovatel: ŠtefanHrčák
Josef Darda

starosta

:

Martin klouda

hod.

Zápis zpracován

a podepsán

dne 3. 9, 202l

