Usnesení obecního zastupitelstva obce Tursko č. 6 /10
Veřejné zasedání zastupitelstva obce, konané dne 29. 11. 2010 v Tursku, se usneslo:
1. Schvaluje:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

ověřovatele zápisu ve složení : Stanislav Dalecký, Ing. Vladimír Snop
návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavlína Vašičková, Ing.Martin Fusek
předložený návrh programu
složení finančního výboru - předseda: Bc. Rita Čejková
členové: PhDr. Martin Jung, Jaroslava Kačírková, Lenka Pilařová, Libuše
Tydlitátová
složení kontrolního výboru – předseda:Stanislav Hyka
členové: Václav Bečvář, Stanislav Dalecký, Ing. Petr Dušánek, Zora Niklová
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vedení
kabelového NN pro čp. 26 na pozemku p.č. 509/1 k.ú. Tursko
návrh smlouvy o obstarání věci /psí útulek/
přijmout na základě rozhodnutí MŠMT ČR dotaci na akci „EU peníze školám“
na účet obce Tursko – neinvestiční finanční prostředky ve výši 289 480. 20 Kč

2. Bere na vědomí:
a) zapisovatelku paní Janu Martínkovou
b) že zápis z minulého veřejného zasedání konaného dne 8. 11. 2010 byl řádně
ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky
c) že dnešní zasedání je usnášeníschopné
d) složení přestupkové komise –
předseda: JUDr. Marie Vítková
členové: Stanislav Dalecký, Jana Martínková, Zora Niklová, Václav Vlk
e) složení komise pro výstavbu, místní rozvoj a životní prostředí –
předseda – Ing. Vladimír Snop
členové: Ing. Martin Fusek, Lenka Millerová, Ing. Pavlína Vašičková
f) složení komisí školské, kulturní a sociální –
předseda – Ing. Martin Jung ml.
členové – Eva Borovičková, Lucie Hyková, Ivana Lánská, Jana Martínková,
Ing.Markéta Snopová, Marie Stibůrková, Olga Vápeníková, Václav Vlk ml.
g) zprávu starosty o jednání se společností ROPID
h) zprávu o předpokládaném rozšíření obecní policie
i) zprávu starosty o činnosti DSO „Od Okoře k Vltavě“
j) složení inventarizační komise ve složení:
předseda: Ing. Josef Horejš
členové: Bc. Rita Čejková, Libuše Škramlíková, Jiří Borovička
k) na vědomí pokladní zprávu přednesenou starostou
l) stavební přípravy výstavby chodníků v obci včetně odkoupení pozemků
m) stavební jednání s firmou INTERMA
n) návrh Ing. Pavlíny Vašičkové na spolupráci mezi sdružením kandidátů ,,Pro
Tursko“ a zastupitelstvem obce
o) stavební přípravy odkanalizování osady Těšina

1

3. Pověřuje:
a) starostu a předsedkyni finanční komise k přípravě rozpočtového provizoria pro
rok 2011 do prosincového zasedání
b) pověřuje předsedy výborů a komisí k přípravě plánu práce na příští volební
období
c) starostu pokračovat v jednání se společností ROPID ohledně posílení linky č.
316
d) ukládá starostovi připravit podklady ohledně rekonstrukce MŠ Tursko na
prosincové veřejné zasedání zastupitelstva obce

Ověřovatelé:

Za správnost:

Ing. Vladimír Snop

Václav Vlk - starosta

Stanislav Dalecký

Jana Martínková - místostarosta

Vyvěšeno:

Sejmuto:
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