Usnesení obecního zastupitelstva obce Tursko č. 3 /11
Veřejné zasedání zastupitelstva obce, konané dne 15. 9. 2011 v Tursku, se usneslo:
1. Schvaluje:
a) ověřovatele zápisu ve složení : Bc. Rita Čejková, Ing. Martin Jung
b) návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavlína Vašičková, Stanislav Hyka
c) předložený návrh programu
d) návrh rozpočtového opatření č. 2 ve znění návrhu
e) odprodej pozemku p.č. 532/2 manželům Procházkovým po dořešení dělení
pozemku p.č. 532 k.ú. Tursko, následném geometrickém zaměření a jeho zanesení
do K.N. za obvyklých podmínek
f) zakoupení traktoru ISEKI TH s příslušenstvím, dle předložené nabídky
g) ukončit činnost přestupkové komise současném složení k 31. 12. 2011
h) předložený plán společného zařízení pro kompletní pozemkové úpravy pro k.ú.
Tursko
2. Bere na vědomí:
a) zapisovatelku jednání paní Janu Martínkovou
b) že zápis z minulého veřejného zasedání konaného dne 28. 6. 2011
byl řádně
ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky
c) že dnešní zasedání je usnášeníschopné
d) zprávu předsedy kontrolního výboru Stanislava Hyky
e) zprávu předsedkyně finančního výboru Bc. Rity Čejkové
f) zprávu předsedy komise pro výstavbu, místní rozvoj a životní prostředí pana Ing.
Vladimíra Snopa
g) zprávu předsedy komise školské a kulturní pana Ing. Martina Junga
h) zprávu starosty Václava Vlka o plnění plánu činnosti
i) zprávu místostarostky Jany Martínkové o zadání zpracování plánovací studie pro
území Z3 dle ÚPO
j) zprávu místostarostky Jany Martínkové o výsledku výběrového řízení na
rekonstrukci čerpací stanice ČS 1 a ČS 2
k) zprávu o výsledku kolaudace čistírny odpadních vod
l) informaci o přípravě programu na setkání s francouzskou delegací
m) rekonstrukce knihovny
n) zprávu o směnné a kupní smlouvě pozemků a o plnění plánovací smlouvy firmy
Rosita Property s.r.o.
o) zprávu o postupující projektové dokumentaci úprav pro rozšíření MŠ
3. Pověřuje:
a) starostu podepsáním smlouvy s vítězem výběrového řízení na rekonstrukci
čerpacích stanic se spol. BOMA s.r.o., dle předloženého návrhu
b) starostu jednat se starosty obcí Velké Přílepy a Úholičky o další činnosti
přestupkové komise
c) starostu jednáním s firmou Rosita Property s.r.o. ohledně plnění pohledávek
uzavřené plánovací smlouvy
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4. Zamítá:
a) žádost pí. Deverové o odkoupení pozemku p.č.62/1 k.ú. Tursko
b) nabídku RWE na dodávku elektřiny

Ověřovatelé:
Ing. Martin Jung
Bc. Rita Čejková
Vyvěšeno: 19. 9. 2011

Za správnost:
Václav Vlk - starosta
Jana Martínková - místostarosta
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