zápis z veřeiného zased ání zo Trokavec

č.3 12021

konaného dne 22. 11.2021
Místo konání:
Přítomni:
OmIuveni:
Nepřítomni:
začátek konání:
1.

obecní úřad Trokavec

6 členůzastupitelstva obce (prezenčnílistina přiložena k zápisu)
1

- Hrabačka Miroslav

l8:00 hod.

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 jednání. Zeptal se přítomných zastupitelŮ obce, zda
má někdo návrh na doplnění, nebo upřesnění programu, otevřel rozpravu, kde nikdo
nevystoupil.

1. Zahájení
2. Návrhy na doplnění programu,

3.
4.

schválení programu jednání

Schválení orgánů jednání (volba 2 členůnávrhové komise, volba 2 ověřovatelů zápisu)

Návrh obecně závazné vyhlášky obce Trokavec č. Il2021, ,,o stanovení obecního systému
odpadového hospodaření"

5.

Návrh obecně závazné vyhlášky ě.2l202l ,,o místnímpoplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci"

6.

Návrh usnesení

7.

Diskuse

8.

Závěr

M Klouda nechal hlasovat o návrhu usnesení programu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program j ednáni ZO
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 ze zasedáni ZO. Dále navrhl
návrhovou komisi ve složeníKristýna Boulová a Jitka Hrabačková a ověřovatele zápisu
ŠtefanaHrčáka a Martina Hrčáka.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složeníKristýna Boulová a Jitka Hrabačková a
ověřovatele zápisu ŠtefanaHrčáka a MartinaHrčáka.

Hlasování:Pro: 6 Proti: 0 Zdňelse:

0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složeníKrisfýna Boulová
Hrabačková a ověřovatele zápisu Štefana Hrčáka a Martina Hrčáka.

4. Návrh

a

Jitka

obecně závazné vyhlášky obce Trokavec č.112021,,o stanovení

obecního systému odpadového hospodaření.6
M Klouda seznámil ZO s návrhem OZY č.1/2021.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluj e OZY č. 112021 ,,o stanovení obecního systému odpadového hospodaření"

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

Zastupitelstvo schvalu je OZY č. l12021,,o stanovení obecního systému odpadového
hospodaření"

5.

Návrh obecně závazné vyhlášky č.2l202I,,o místnímpoplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věcioo

M Klouda seznámil ZO s návrhem OZY č.2l2a21.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluj e OZY č.2l20Z1 ,,o místnímpoplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci"

Hlasování:

Pro: 6 Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvalu je OZY č.212021 ,,o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci"

6.

Usnesení

M Klouda - všechny návrhy Usnesení byly odhlasovány.

7. Diskuze

M Klouda dal prostor pro diskusi.
Do diskuze se přih|ási| p. Hůrka, který žádal informaci v rámci projednávání územníhoplánu
obce. Bylo mu sděleno, že v prosinci bude Společnéprojednání bez účastiveřejnosti a příští
rok pravděpodobně Veřejné projednání, dále parametry UP Trokavec jsou veřejné přístupné
na webu nebo osobně na obci.
Dále se do diskuze přihlásila pí. Lavorenti s otázkou, jaký postoj zaujalo zastupitelstvo obce
v rámci její stížnosti na účetníhoobce Trokavec a stížnostina Obec Trokavec, ve věci
neoprávněného nakládání s osobními údaji. O celé věci bylo diskutováno na zasedání ZO dne
. 6.202l.
Martin Klouda odpověděl, že jlž z minulé diskuze vyplynulo, že obec s jednáním pana
7

účetníhonesouhlasí, že pan účetníjednal sám za sebe. Dále byla obec kontaktována Uřadem
pro ochranu osobních údajů(dále jen UOOU), kam byla také směřována stížnost.Ze sftany
obce bylo UOOU poskytnuto vyjádření bez zpétnévazby.
Dále se do diskuze přihlásila Kristýna Boulová, která uvedla, že sjednáním pana účetního
nesouhlasí.
Pí. Lavorenti dále uvedla, že obec jakožto zaměstnavatel účetníhovyvodí zjeho jednání
nějaké důsledky, a že jí nezbývá než podat na obec, jakož to zaměstnavatele pana účetního
trestní oznámení. Dále požádala, aby by|a celá véc zapsána v zápise ze zasedání ZO.
Martin Klouda zopakoval, že pan účetníjednaljakosoukromá osoba za sebe.

8.

Závér

M Klouda poděkovalzastupitelům zaúčastnajednání ZO.Dalšizastupitelstvo bude svoláno

do 3 měsíců.

Jednání ukončeno v 19.20

ověřovatel: Štefan Hrčák
Martin Hrčák

starosta

:

Martin klouda

hod.

Zápiszpracovánapodepsán

dne 24.

II.

2O2l

