Usnesení obecního zastupitelstva obce Tursko č. 3 /08
Veřejné zasedání zastupitelstva obce, konané dne 24. 6. 08 v Tursku, se usneslo:
1. Volí – návrhovou komisi ve složení: pan Stanislav Hyka, PhDr. Martin Jung
2. Volí – ověřovatele zápisu ve složení: Paní Libuše Tydlitátová, paní Rita Čejková
3. Bere na vědomí – zapisovatelku zápisu paní Janu Martínkovou
4. Bere na vědomí – že zápis, z minulého veřejného zasedání, konaného dne 27. 3. 2008 byl
řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky
5. Bere na vědomí – že dnešní zasedání je usnášeníschopné
6. Schvaluje – program zasedání ve znění návrhu
7. Bere na vědomí – zprávu předsedy kontrolního výboru pana Stanislava Hyky
8. Bere na vědomí – zprávu finančního výboru přednesenou paní Libuší Tydlitátovou
9. Bere na vědomí – zprávu předsedy školské a kulturní komise pana Stanislava Daleckého
10. Bere na vědomí – zprávu předsedkyně stavební komise přednesenou Ing. Vladimírem
Snopem
11. Schvaluje – rozhodnutí o návrzích na pořízení Územního plánu Turska, na základě
posouzení a stanoviska pořizovatele, v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona takto:
a) vyhovuje se návrhům na pořízení Územního plánu Turska uvedeným pod
pořadovým číslem č. 1, 3a, 4, 14, 15 v příloze č.1 tohoto usnesení
b) nevyhovuje se návrhům na pořízení územního plánu Turska uvedeným pod
pořadovým číslem č. 2, 3b, 6, 7, 9, 10a, 10b, 11, 13, 16 v příloze č. 1 tohoto
usnesení
c) vzalo na vědomí návrhy na pořízení územního plánu Tursko uvedené pod
pořadovým číslem č. 5, 8, 12 v příloze č.1 tohoto usnesení, které nevyžadují
změnu platného stavu
12. Schvaluje
a) zařazení návrhů na pořízení územního plánu Turska, kterým bylo vyhověno,
do zadání územního plánu Turska a prověřit možnosti jejich řešení
b) podněty obecního úřadu uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení a jejich
zařazení do zadání územního plánu Turska
13. Ukládá – starostovi informovat o výsledku jednání zastupitelstva obce uvedeném v bodu
11 bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování dle § 46 odst. 3 stavebního
zákona
14. Schvaluje - závěrečný účet obce za rok 2007, souhlasí s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad
15. Bere na vědomí – zprávu auditora o hospodaření obce za rok 2007
16. Schvaluje – závěrečný účet DSO „Od Okoře k Vltavě“za rok 2007, a to bez výhrad
17. Bere na vědomí – zprávu auditora o hospodaření DSO „Od Okoře k Vltavě“
18. Schvaluje – rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2008 ve znění návrhu
19. Schvaluje – převést finanční částku 1,5 mil. Kč z běžného účtu na Sporoinvest
20. Schvaluje – zvýšení měsíční odměny zastupitelům, předsedů výborů a komisí v souladu
se změnou zákona 37/03 Sb., a to zastupitel 430.- Kč, předseda 1010.-Kč a místostarosta
14 744.- Kč
21. Neschvaluje – žádost manželů Rambouskových o odprodej pozemku /žádost bude
projednána po doložení potřebných dokumentů/
22. Bere na vědomí – návrh paní Věry Musilové na směnu pozemků
23. Pověřuje – stavební komisi připravit návrh na řešení pro směnu pozemků mezi obcí a
paní Věrou Musilovou
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24. Pověřuje – starostu obce podepsat smlouvu o budoucí se společností ČEZ Distribuce a.s.
a.s. o věcném břemenu s tím, že částka na zřízení věcného břemene na pozemku č. 529/1
bude činit 15 000.-Kč
25. Schvaluje – výzvu starostů k urychlení řešení realizace trasy „J“ pražského okruhu
26. Schvaluje – přijetí dotace z POV ve výši 134 000.- Kč na opravu střechy ZŠ
27. Bere na vědomí – výsledek výběrové komise na opravu střechy ZŠ – firma Kousal
Roztoky u Prahy
28. Neschvaluje – převod pozemku p.č. 17 k.ú. Tursko na obec Tursko
29. Schvaluje – navýšit rozpočet pro činnost obecní policie o 50 000 Kč pro rok 2008
30. Schvaluje – změnu zřizovací listiny ZŠ Tursko
31. Schvaluje – vřazení školní jídelny MŠ Holubice čp. 67 jako součást ZŠ Tursko, okr.
Praha - západ
32. Schvaluje - navýšit rozpočet MŠ pro potřebu opravy podlahy a zdiva třídy MŠ o
100 000.-Kč
33. Schvaluje - finanční příspěvek ve výši 15 000.- Kč na soustředění mladších žáků – oddíl
kopané Tursko

Přílohy: č.1 – návrhy na pořízení územního plánu Turska
č.2 – podněty obecního úřadu na řešení územního plánu Turska
Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Tursko
Ověřovatelé:
Libuše Tydlitátová
Rita Čejková

Vyvěšeno:
25. 6. 2008

Za správnost:
Václav Vlk – starosta
Jana Martínková –místostarosta

Sejmuto:
10. 7. 2008
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