Usnesení obecního zastupitelstva obce Tursko č. 1 /10
Veřejné zasedání zastupitelstva obce, konané dne 4. 3. 2010 v Tursku, se
usneslo:
1. Volí – návrhovou komisi ve složení: pan Stanislav Hyka, PhDr. Martin Jung
2. Volí – ověřovatele zápisu ve složení: pan Stanislav Dalecký, Ing. Vladimír
Snop
3. Bere na vědomí – zapisovatelku zasedání paní Janu Martínkovou
4. Bere na vědomí – že zápis z minulého veřejného zasedání konaného dne
17.12.2009 byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky
5. Bere na vědomí – že dnešní zasedání je usnášeníschopné
6. Schvaluje – předložený návrh programu jednání s tím, že z programu bude
stažen bod č. 9 z důvodu nepředložení Darovací smlouvy paní Černákovou a
bude doplněn o bod návrh Darovací smlouvy Ing. Nedošetka,
7. Bere na vědomí – zprávu předsedy kontrolního výboru pana Stanislava
Hyky
8. Bere na vědomí – zprávu finančního výboru přednesenou p. Janou
Martínkovou
9. Bere na vědomí – zprávu předsedy školské a kulturní komise pana
Stanislava Daleckého
10. Bere na vědomí – zprávu předsedy stavební komise Ing. Vladimíra Snopa
11. Bere na vědomí – zprávu inventární komise přednesenou paní Janou
Martínkovou
12. Bere na vědomí – zprávu o hospodaření obce za rok 2009
13. Schvaluje – návrh plánu činnosti pro rok 2010 ve znění návrhu
14. Schvaluje – návrh obecního rozpočtu pro rok 2010 ve znění upraveného
návrhu
15. Schvaluje – návrh plánovací smlouvy se společností Rosita Properte s.r.o. ve
znění návrhu
16. Neschvaluje – návrh Darovací smlouvy na převzetí veřejného osvětlení a
kanalizační sítě mezi obcí a Ing. Milanem Tomanem z důvodu nedořešených
vlastnických práv dotčených pozemků
17. Schvaluje – návrh Darovací smlouvy obci Ing. Nedošetka , pozemek p.č.
477/4 k.ú. Tursko o výměře 798 m2 ve znění návrhu
18. Schvaluje – návrh směny pozemků p. č. 509/4 /vlastník obec Tursko/ a p.č.
41/2 /vlastník Věra Musilová/ dle ocenění v přiložených znaleckých
posudcích ve znění návrhu
19. Schvaluje návrh darovací smlouvy obci vlastníků pí. Václava Černáková, pí.
Zdeňka Protivová,p. Zdeněk Protiva pozemků 325/7 a 325/10 k.ú. Tursko ve
znění návrhu
20. Schvaluje – výstavbu nových chodníků v ulicích K Erzu a Libčická dle
předložené projektové dokumentace PK Flora
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21. Souhlasí – s bezúplatným převodem části pozemku dotčeného stavbou
chodníku z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce
22. Schvaluje – přispět Honebnímu společenstvu Velké Přílepy na pořádání
mezinárodních kynologických závodů částkou 5 000.-Kč
23. Schvaluje – změnu funkčního využití pozemků č. 442/6, 442/10, 474/6,
474/7, 474/8 k.ú. Tursko v okrajových částech při komunikaci II/240 jako
stavební pro bydlení v RD za podmínek, že budoucí stavebník na vlastní
náklady provede veškeré stavební úpravy, související s odvodněním,
odhlučněním a jinými stavebními prvky dle znění stavebního zákona
24. Schvaluje – příspěvek občanům starších 65 let na pedikúru ve výši 50%
/90.-Kč/
25. Schvaluje – zvýšení měsíčního poplatku za kabelovou televizi na 192.- Kč
včetně DPH
26. Schvaluje – zvýšení stočného na 26.-Kč za 1m3 včetně DPH
27. Schvaluje – převedení hospodářského výsledku ZŠ K 31. 12 . 2009 ve výši
9550.83 Kč do rezervního fondu
28. Schvaluje – příspěvek na dopravu pro ZŠ a MŠ Tursko na kurz plavání ve
výši26 650.- Kč
29. Schvaluje – čtvrtletní vyplácení rozpočtovaných finančních prostředků ZŠ a
MŠ

Ověřovatelé:

Za správnost:

Stanislav Dalecký
Ing. Vladimír Snop

Václav Vlk- starosta
Jana Martínková –místostarosta

Vyvěšeno: 5. 3. 2010

Sejmuto: 23. 3. 2010
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