Zápis z veřejného zasedání ZO Trokavec
č.1 /2022
konaného dne 17. 3. 2022
Místo konání:
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:
Začátek konání:

Obecní úřad Trokavec
5 členů zastupitelstva obce (prezenční listina přiložena k zápisu)
Hrabačka Miroslav, Hrabačková Jitka
18:15 hod.

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

2. Schválení programu jednání
M Klouda - přednesl navržený program jednání a vyzval k doplnění programu ostatní členy
zastupitelstva.
1. Zahájení
2. Návrhy na doplnění programu, schválení programu jednání
3. Schválení orgánů jednání (volba 2 členů návrhové komise, volba 2 ověřovatelů zápisu)
4. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Trokavec za období od 1. 1. 2021 do 31.12. 2021
5. Žádost o finanční příspěvek ZO ČSOP Rokycany
6. Žádost o finanční příspěvek Centrum pro zdravotně postižené PK
7. Žádost Ivety Bartošové o finanční příspěvek na kulturní činnost v obci Trokavec
8. Výroční zpráva dle § 18 odst.1. zák. č. 106/1999 Sb „o svobodném přístupu k informacím“
9. Výroční zpráva o stížnostech a peticích podaných na OÚ Trokavec za rok 2021
10. Návrh Usnesení
11. Diskuse
12. Závěr

M Klouda oslovil zastupitele, zda má někdo návrh na doplnění, nebo upřesnění programu.
Otevřel rozpravu, kde nikdo nevystoupil. Dále navrhl doplnit program o zprávu Finančního
výboru obce Trokavec za I. čtvrtletí 2022 a Kontrolního výboru obce Trokavec za I. čtvrtletí
2022.
Doplněný program jednání:
1. Zahájení
2. Návrhy na doplnění programu, schválení programu jednání
3. Schválení orgánů jednání (volba 2 členů návrhové komise, volba 2 ověřovatelů zápisu)
4. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Trokavec za období od 1. 1. 2021 do 31.12. 2021
5. Žádost o finanční příspěvek ZO ČSOP Rokycany
6. Žádost o finanční příspěvek Centrum pro zdravotně postižené PK
7. Žádost Ivety Bartošové o finanční příspěvek na kulturní činnost v obci Trokavec
8. Výroční zpráva dle § 18 odst.1. zák. č. 106/1999 Sb „o svobodném přístupu k informacím“
9. Výroční zpráva o stížnostech a peticích podaných na OÚ Trokavec za rok 2021
10. Zpráva o činnosti Finančního výboru obce Trokavec za I. čtvrtletí 2022
11. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru obce Trokavec za I. čtvrtletí 2022
12. Návrh Usnesení
13. Diskuse
14. Závěr
M Klouda nechal hlasovat o návrhu usnesení a doplnění programu.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání a jeho doplnění.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1
Zastupitelstvo schvaluje program jednání a jeho doplnění.

3. Schválení orgánů jednání
M.Klouda pověřil Kristýnu Boulovou k pořízení zápisu a navrhl návrhovou komisi ve složení
Martin Hrčák a Kristýna Boulová a ověřovatele zápisu Štefana Hrčáka a Josefa Dardu.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Martin Hrčák a Kristýna Boulová a
schvaluje ověřovatele zápisu Štefana Hrčáka a Josefa Dardu.
Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Martin Hrčák a Kristýna Boulová
a schvaluje ověřovatele zápisu Štefana Hrčáka a Josefa Dardu.

4. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Trokavec za období od 1. 1. 2021 do
31.12. 2021
M Klouda seznámil ZO se zprávou o bezpečnostní situaci v obci Trokavec za období od 1. 1. 2021
do 31.12. 2021 zpracovanou PČR OO Hrádek. Konstatoval, že za rok 2021 v obci Trokavec byla
řešena 1x dopravní nehoda, 2 x přestupek v dopravě, 1x přestupek proti občanskému soužití a 1x
podezření z trestného činu neoprávněného odběru elektřiny – neprokázáno.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2021.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.3
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2021.

5. Žádost o finanční příspěvek ZO ČSOP Rokycany
M Klouda přednesl žádost o finanční příspěvek organizace ZO ČSOP Rokycany (český svaz
ochránců přírody). Dále navrhl finanční příspěvek ve formě daru ve výši 3.000.-Kč. Finanční
dar zaslat na transparentní účet ZO ČSOP Rokycany.

Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 3.000.-Kč ZO ČSOP Rokycany.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 3.000.- Kč ZO ČSOP Rokycany.

6. Žádost o finanční příspěvek Centrum pro zdravotně postižené PK
M Klouda přednesl žádost o finanční příspěvek organizace Centrum pro zdravotně postižené
Plzeňského kraje (CZP PK Rokycany). Dále navrhl finanční příspěvek ve formě daru ve výši
3.000.- Kč. Finanční dar zaslat na transparentní účet dané organizace.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 3.000.- Kč CZP PK Rokycany.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 3.000.- Kč CZP PK Rokycany.

7. Žádost Ivety Bartošové o finanční příspěvek na kulturní činnost v obci
Trokavec
M Klouda seznámil ZO s žádostí Ivety Bartošové rozvíjet činnost ochotnického spolku Asosi
při obci Trokavec, a s žádostí o finanční příspěvek na novou oponu v sále budovy DTJ Sokol
Trokavec. Dále uvedl, že majitelem budovy je Sokol Trokavec. Proto je nutno, aby žádost
byla směřována od majitele budovy.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí uvedenou žádost a bude informovat DTJ Sokol Trokavec.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo bere na vědomí uvedenou žádost a bude informovat DTJ Sokol Trokavec.

8. Výroční zpráva dle § 18 odst.1. zák. č. 106/1999 Sb „o svobodném přístupu
k informacím“

M Klouda přednesl výroční zprávu dle zák. 106/1999 Sb. Dále uvedl, že celá zpráva byla
v zákonné lhůtě zveřejněna na Úřední desce a elektronicky na Web stránkách obce Trokavec.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí výroční zprávu dle § 18 odst.1. zák. č. 106/1999 Sb
„o svobodném přístupu k informacím“ za rok 2021.

Výsledek hlasování:
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo bere na vědomí výroční zprávu dle § 18 odst.1. zák. č. 106/1999 Sb
„o svobodném přístupu k informacím“ za rok 2021.

9. Výroční zpráva o stížnostech a peticích podaných na OÚ Trokavec za rok
2021
M Klouda přednesl výroční zprávu o stížnostech a peticích podaných na OÚ Trokavec za rok
2021. Dále uvedl, že celá zpráva byla zveřejněna na Úřední desce a elektronicky na Web
stránkách obce Trokavec.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí výroční zprávu o stížnostech a peticích podaných na OÚ
Trokavec za rok 2021.
Výsledek hlasování:
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8

Zastupitelstvo bere na vědomí výroční zprávu o stížnostech a peticích podaných na
OÚ Trokavec za rok 2021.

10. Zpráva o činnosti Finančního výboru obce Trokavec za I. Čtvrtletí
2022
M Klouda přednesl zprávu o činnosti Finančního výboru obce Trokavec za I.čtvrtletí 2022
Kontrolou finančního výboru nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru obce Trokavec za
I.čtvrtletí 2022.
Výsledek hlasování:
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru obce Trokavec za
I.čtvrtletí 2022.

11. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru obce Trokavec za I. Čtvrtletí
2022
M Klouda přednesl zprávu o činnosti Kontrolního výboru obce Trokavec za I.čtvrtletí 2022.
Kontrolním výborem nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru obce Trokavec za
I.čtvrtletí 2022.
Výsledek hlasování:
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru obce Trokavec za
I.čtvrtletí 2022.

12. Návrh Usnesení
M Klouda - všechny návrhy Usnesení byly odhlasovány.

13. Diskuze
M Klouda dal prostor pro diskusi přítomné veřejnosti na zasedání ZO.
Do diskuze se přihlásila paní Monika Lavorenti a zeptala se Martina Kloudy, zda si pamatuje
na komunikaci s panem účetním obce (podal informaci ve věci žádosti). Martin Klouda
odpověděl, že s odstupem času si již nepamatuje, jak probíhala komunikace v předmětné věci.
Dále vzešel dotaz na Územní plán obce Trokavec – ten je stále v řešení.
Zvonička Trokavec – možnost zpřístupnění.
Dále se přihlásil p. Jaroslav Plachý st. a uvedl, že dne 7. 6. 2021 na zasedání ZO se zeptal na
informace viz.seznam (proč se seká obecní sekačkou hřiště u Sokola, když to není obecní
pozemek, a pod). Bylo mu řečeno, že s informacemi bude ZO nadále pracovat. Zajímá ho co
se v daných věcech dělo. Dále chce vidět Inventarizační zprávu.
M Klouda – inventarizační zpráva bude zveřejněna spolu se Závěrečným účtem, sekat hřiště u
Sokola, které využívají občasné obce bezplatně, bude nadále realizováno a ostatní podněty
byly vzaty na vědomí.

14. Závěr
M Klouda poděkoval občanům i zastupitelům za účast na jednání ZO. Další zastupitelstvo
bude svoláno do 3 měsíců.
Jednání ukončeno v 19.50 hod.

Zápis zpracován a podepsán dne 21. 3. 2022

Ověřovatel zápisu: Štefan Hrčák .........................

Josef Darda ..........................

Starosta: Martin Klouda

