Usnesení obecního zastupitelstva obce Tursko č.1 /11
Veřejné zasedání zastupitelstva obce, konané dne 15. 3. 2011 v Tursku, se
usneslo:
1. Schvaluje:
a) ověřovatele zápisu ve složení: Ing Vladimír Snop, Stanislav Dalecký
b) návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavlína Vašičková, Stanislav Hyka
c) předložený návrh programu
d) návrh plánu činnosti pro rok 2011
e) návrh rozpočtu obce pro rok 2011
f) podmínky pro instalování podružného vodoměru ve znění návrhu,
s tím, že jednorázový poplatek bude ve výši 1700,-Kč bez DPH
g) žádost ředitele ZŠ
Tursko Mgr. Víta Šolleho o převedení
hospodářského výsledku školy k 31.12.2010 ve výši 974,07 Kč do
rezervního fondu
h) finanční příspěvek ve výši 16.000Kč na vybavení ZŠ pro hodiny
aerobiku
i) bezúplatný převod části pozemku p.č. 547 k.ú. Tursko dotčeného
stavbou chodníku z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce
včetně zeleně v rozsahu předložené PD
j) zahájit přípravné práce na rozšíření MŠ o jednu třídu
s předpokládaným otevřením k 1. 9. 2012
k) cenu za zapůjčení párty stanu ve výši 500Kč/den
l) kritéria pro přijímání dětí předškolnímu vzdělávání ve znění návrhu
2. Bere na vědomí:
a) zapisovatelku jednání paní Janu Martínkovou
b) že zápis z minulého veřejného zasedání konaného dne 20. 12. 2010 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 a místní rozvoj a životní
prostředí pana Ing. Vladimíra Snopa
g) zprávu předsedy komise školské a kulturní pana Ing. Martina Junga
h) zprávu o hospodaření obce za rok 2010
i) zprávu inventarizační komise o provedení kontroly majetku obce
j) zprávu starosty o průběhu pozemkových úprav
k) zprávu starosty o přípravě smlouvy o spolupráci s francouzskými
obcemi Fromont, Guercheville, Rumont a Amponville
l) zprávu starosty o přípravě doplňujících voleb do Senátu parlamentu
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3. Pověřuje:
a) starostu, místostarostku a stavební komisi k přípravě podkladů pro
rekonstrukci MŠ
b) starostu a Ing. Mutňanského k přípravě podkladů potřebných pro
určení nové ceny stočného od 1. 7. 2011
c) starostu jednat se spol. Rosita Property s.r.o. o úpravě uzavřené
plánovací smlouvy
4. Zamítá:
a) požadavek společnosti Rosita Property s.r.o. o navrhovanou změnu
platebního kalendáře uzavřené plánovací smlouvy

Ověřovatelé:
Ing. Snop Vladimír
Stanislav Dalecký
Vyvěšeno: 16. 3. 2011

Za správnost:
Václav Vlk - starosta
Jana Martínková - místostarosta

Sejmuto: 31. 3. 2011
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