7

zápis z veřei ného zased ání zo Trokavec
č.2 12022

konaného dne 2 5 2022
Místo konání:
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:
začátek konání:
1.

obecní úřad Trokavec

6 členůzastupitelstva obce (prezenčnílistina přiložena k zápisu)
- Hrabačka Miroslav

18:00 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 navtžený program jednání

avyzval k doplnění programu ostatní členy

zastupitelstva.

1. Zahájení
2. Návrhy na doplnění programu,

schválení programu jednání

3.
4.
5.

Zpráva o výsledku hospodaření - ekonomický audit obce

6.

Schválení účetníuzávěrky 202l

Schválení orgánů jednání (volba 2 členůnávrhové komise, volba 2 ověřovatelů zápisu)
Schválení návrhu státního závěrečného účtu202I

.

Zpráva o výsledku inventarizace 202I

8.

Stanovení ceny vodného pro rok 2023

9.

Žádost o flnančnípříspěvek - podpora linky bezpečí
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1

l

zarok2l2l

0. Volby do obecního zastupitelstva 2022 - stanovení počtu zastupitelů

l.

Inforrrrace starosty

12. Návrlr Usneseni
13. Diskuse
14. Závěr

a

M Klouda - se zeptal, zdamá někdo návrh na doplnění, nebo upřesnění programu, otevřel

rozpravu, kde nikdo nevystoupil. Dále uvedl, že navrhuje zařadit do programu bod oprava
střechy na budově - hasičskézbrojnice (stavba občanskévybavenosti pč.a. 22,) a oprava
střechy na garáži za obecním úřadem (zemědělská stavba pč.a. 19). Uvedený bod nemohl b;ft
řádně zařazen na programjednání z důvodu, že v době kdy se program sestavoval, nebyly
finančnínabídky ze stran dodavate|ů stavby k dispozici. Předmětný bod zařadit na místo
,,informace starosty".

Nový návrh programu

1. Zahájeni

2.
3.
4.
5.

Návrhy na doplnění programu, schválení programu jednání

6.

Schválení účetníuzávérky 2021

7.

Zprávao výsledku inventarizace 2021

8.

Stanovení ceny vodného pro rok2023

Schválení orgánů jednání (volba 2 členůnávrhové komise, volba 2 ověřovatelů zápisu)
Zptáva o výsledku hospodaření - ekonomický audit obce zarok202l
Schválení návrhu státního závěreěného úětu2021

9,

Žádosto finančnípříspěvek - podpora linky bezpečí

l0. Volby
I

do obecního zastupitelstva2022

l, Oprava střechy

na budově

-

-

stanovení počtu zastupitelťr

lrasičskézbrojnice (stavba občanskévybavenosti pč.a, 22) a

oprava střechy na garáži za obecním úřadem (zernědělská stavba pč.a. l9)

12. Návrh Usnesení

l3.

Diskuse

14. Závěr
M Klouda nechal hlasovat o návrhu usnesení programu včetně jeho doplnění
Návrh usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program jednání ZO včetně jeho doplnění
Hlasování Pro: 6 Proti:
Ul

r

0

Zdňel se

0

c.l

zastupitelstvo schvaluje program jednání zo včetně jeho doptnění

7

3. Schválení orgánů jednání
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složeníMartin Hrčák a Kristýna Boulová a
schvaluje ověřovatele zápisu Štefana Hrčáka a Josefa Dardu.

Hlasování : Pro:

6

Proti: 0 Zdrže| se:

0

Usnesení č.2

Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složeníMartin HrČák a Kristýna Boulová
a schvaluje ověřovatele zápisu štefana llrčáka a Josefa Dardu.

4. Zpráva

o výsledku

hospodaření - ekonomický audit obce za rok202l

M Klouda seznámil ZO se zprávouo výsledku hospodaření obce 202I - ekonomický audit
proveden ekonomickým odáělením Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dále uvedl, Že kontrolou
nebyly zjištěny žádnénedostatky v hospodaření obce Trokavec zarok2021.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření zarok2021

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

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodařeniza rok2021,

5. Schválení návrhu závěrečného účtuza rok202l
M Klouda seznámil ZO snávrhem závěrečného účtuobce Trokaveczarok202|.
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluj e záv&ečný účetobce za rck 2021 , a to bez výhrad
Hlasování:

Pro: 6 Proti:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.4

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účetobce za rok202l, a to bez výhrad

6 Schválení účetníuzávěrky za rok202l
Zo

bylapředložena úěetníuzávěrka za r ok 202L Nebyly vmeseny připomínky

Návrh usnesení:

ZO schvaluje účetníuzávěrku zarok2l2l
Výsledek hlasování:
Hlasování: Pro:6 Proti:

0 Zdrželise 0

Usnesení č. 5

ZO schvaluje účetníuzávěrku za rok2021.

7. Zpráva

o výsledku

inventarizace202I

M Klouda seznámil ZO se zprá,louo výsledku inventarizace za rok 202I,
Návrh usnesení :

zoberena vědomí uvedenou zprávu a jako takovou ji schvaluje
Výsledek hlasování:
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrže|i se:. 0
Usnesení č.6

zo

bere na vědomí uvedenou zprávu a jako takovou ji schvaluje

8. Stanovení ceny vodného pro rok 2023
M Klouda seznámil zastupitele s rozpisem nákladů vodného zarok2}Zl,kdY cenaZakubík
vody po zapoětenivšech ÓOpisov;;cňpoložek a tvorbě prostředků na obnovu vodovodního
kubík.
raaú jini 91 ,az Kě zakubíkvody. Obic tuto vodu prodává občanůmobce za 25 Kč za
Dále otevřel diskuzi na téma ceny vodného pro rok2023, kdy výstedkem bYlo rozhodnutÍ, Že
pro rok 2023 cenavodného bude i nadále 25 Kč za kubík pitné vody.
Návrh usnesení:

ZO stanovuje cenu pitné vody pro rok 2023 na25 Ké za kubík
Výsledek hlasování:
Hlasování: Pro: 6 Proti:

0 Zdrželi se;

0

U

l c.'l

ZO stanovuje cenu pitné vody pro rok2023 na25Kčza kubík

9. Žád,ost o finančnípříspěvek

- podpora linky bezpečí

M Klouda přednesl žádost o finančnípříspěvek Linky bezpeěí a navrhl této organizaci
poskytnout finančnídar ve výši 2000.-Kč.
Návrh usnesení:

ZO schvaluje poskytnutí finančníhodaru ,,Lince bezpečí"ve výši 2000.-Kč
Výsledek hlasování:
Hlasování: Pro:

U

6 Proti: 0 Zdrželi se:0

íč.8

ZO schvaluje pos§tnutí finančníhodaru ,,Lince bezpečí"ve výši 2000.-Kč.

10. Volby do obecního zastupitelstva 2022 - §tanovení počtu zastupitelů
M Klouda uvedl, že v souvislosti s nadcházejícími volbami do zastupitelstev obcí v roce
2022 musí ZO stanovit počet členůzastupitelstva obce Trokavec. Dále navrhl, aby počet
zůstal stejný jako minulé volby, tedy 7 členůzastupitelstva.
Návrh usnesení

ZO

stanovuje počet ělenů zastupitelstva pro volby do obecních zastupitelstev v roce
2022nasedm

Výsledek hlasování:
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se

O

Usnesení č. 9

ZO stanovuje

počet členůzastupitelstva pro volby do obecních zastupitelstev v roce

2022 na sedm

11. oprava střechy na budově hasičskézbrojnice (stavba občanské
vybavónosti pč.a. 22,) a oprava střechy na garáži za obecním úřadem
(zemědělská stavba pč.a. 19)

M Klouda uvedl, že kontrolou budovy bývalé hasičskézbojnice ( v souČasnédobě objekt obČanské
Že je tato krytina
vybavenosti na pa.č. 22 ) bylo zjištěno, že zatýká v zadní části budovy do krovu a
této budovy v havarijním stavu.

stavba na
Dále kontrolou stavu garáže za budovou obecního úřadu ( v souČasné době zemědělská
poryvu větru došlo
pa.č. 1,9 ) bylo zjištěn;, že zde chybí střešní tašky, do budovy zatéká, vlivem,
kodtrženíkrovu od zdúného stítu, štit je vyklenut do prostoru ahrozíjeho zhroucenÍ. Vzhledem
bYlY oslovenY
k těmto zjištěním je požadavek na brzĚé zahájeni stavby.Na základě těchto zjiŠtění
f. sadfleť petr příkosice, vaniš svatopluk strašice a f. Triton Rokycany.
DPH a
Z oslovených firem dodali nabídku pouze f. Triton Rokycany ve výši 415 000.-KČ bez
Vaniš Svatopluk s cenou 364 500.- Kč bez DPH.
jelikoŽ je
Následně byla zahájena diskuze, kdy ýsledkem bylo doporučeníoslovit f. VaniŠ,
z cenou pro obec qíhodnější.

Návrh usnesení:
na
schvaluj e uzavřítsmlouvu na dodavatele stavebních prací oprava střech budov
DPH
bez
Kč
pč.a.22 a 1-9 s f. Svatopluk Vaniš Strašice na částku 364 500.-

Zo

Výsledek hlasování:
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

U

íč.10

Zo schvaluje uzavřít smlouvu na dodavatele stavebních prací oprlva střech budov
na pč.a. 22;t9 s f. SvatoplukVaniš Strašice na částku 364 500.- Kč bez DPH
12. Informace starosty

M Klouda

-

všechny návrhy Usnesení byly odhlasovány

|-

13.

Návrh usnesení

M klouda - všechny návrhy usnesení jednotlivých bodů byly odhlasovány
14. Diskuze

M Klouda dal prostor pro diskusi, kde

13.

se nikdo nepřihlásil.

Závér

M Klouda poděkoval občanŮm i zastupitelů m za
bude svo|áno do 3 měsíců.

Jednání ukončeno v 19.15 hod.

Ověřovatel: Štefu.,Hrčák
Josef Darda

starosta

:

Martin I(louda

ť

úěast na jednáni ZO .

Dalšízastupitelstvo

Zápiszpracovánapodepsán dne 16. 5. 2022

