Usnesení obecního zastupitelstva obce Tursko č. 5 /07
Veřejné zasedání zastupitelstva obce, konané dne 6. 12. 07 v Tursku, se
usneslo:
1. Volí – návrhovou komisi ve složení: Stanislav Hyka, Ing. Vladimír Snop
2. Volí – ověřovatele zápisu ve složení: Libuše Tydlitátová, Bc. Rita Čejková
3. Bere na vědomí – zapisovatelku zápisu paní Janu Martínkovou
4. Bere na vědomí – že zápis, z minulého veřejného zasedání, konaného dne 4.
10. 2007 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 předsedy finančního výboru Ing. Josefa Horejše
9. Bere na vědomí – zprávu předsedy školské a kulturní komise pana
Stanislava Daleckého
10. Bere na vědomí – zprávu stavební komise Ing. Vladimíra Snopa
11. Schvaluje – úpravu obecního rozpočtu pro r. 2007 ve znění návrhu
12. Schvaluje – návrh rozpočtového provizoria pro rok 2008 ve znění návrhu
13. Schvaluje – uzavřít smlouvu „O obstarání věci“ s útulkem pro zatoulané psy,
ve znění návrhu
14. Schvaluje – obecně závaznou vyhlášku obce Tursko č. 3/07 o ochraně
ovzduší obce Tursko, ve znění návrhu
15. Schvaluje – obecně závaznou vyhlášku obce Tursko č. 4/07 upravující
pohyb psů na území katastru obce Tursko, ve znění návrhu
16. Schvaluje - uzavřít smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene se společností ČEZ Distribuce a., ve znění návrhu
17. Schvaluje – podání žádosti o dotaci z POV na opravu střechy budovy ZŠ
18. Schvaluje – aby zpracování nového ÚP Tursko provedla společnost ing.
Vicha
19. Schvaluje – vyjádření obce ke stavbě „Obchvat Kralupy n/Vlt. včetně mostu
jako součást aglomeračního okruhu I. Etapa, ve znění návrhu
20. Bere na vědomí – přijatou dotaci z POV na nové hříště MŠ ve výši
121 000,-Kč Kč
21. Schvaluje – přijmout sponzorský dar /motocykl pro obecní policii/od pana
Čonky
22. Pověřuje – starostu uzavřít nájemní smlouvu s obcí Velké Přílepy –
zřizovatelem obecní policie o pronájmu motocyklu
23. Bere na vědomí - zprávu o činnosti obce – přednesenou starostou Václavem
Vlkem
24. Schvaluje – nepeněžitý vklad obce Tursko, jehož předmětem je vodovodní
síť obce Tursko tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném
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společností Česká znalecká a.s., č. posudku 2618-12-2007 s tím, že částka,
kterou se nepeněžitý vklad oceňuje činí 8 169 300.-Kč
- souhlasí s jeho vložením do základního kapitálu společnosti Vodárny
Kladno – Mělník a.s., IČO 463 56 991, se sídlem U Vodojemu 3085, 272
80 Kladno s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 6 726 kusů
kmenových akcií společnosti Vodárny Kladno – Mělník a.s. znějících na
jméno v jmenovité hodnotě 1 000.-Kč v listinné podobě, s omezenou
převoditelností dle stanov a s emisním kurzem 1 214. 50 Kč
- pověřuje starostu Václava Vlka, Tursko 92, k veškerým úkonům s tím
souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o úpravě akcií, smlouvy o
vkladu, prohlášení o vkladu a protokolu o předání a převzatí nepeněžitého
vkladu
25. Schvaluje – prodej vodohospodářského majetku obce Tursko, který je
popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká a.s.
č. posudku 2650-11-2007 s tím, kupní cena za prodej vodohospodářského
majetku činí 748 280 .- Kč.
26. Schvaluje – uzavřít směnnou smlouvu s manželi Ing. Petrem Alexandrem
r.č.610506/2073 a Zuzanou Alexandrovou r.č.565704/0961, bytem Národní
obrany 36, 160 00 Praha 6 ve znění návrhu
27. Schvaluje navýšení ceny stočného na 19,50 Kč /m3 od 1.1.2008
28. Pozastavuje platnost bodu č.26 z usnesení č. 4/07 ze dne 4.10.2007,
schvalujícího vstup obce do sdružení obcí SMS ČR
29. Pověřuje – starostu jednáním se společností VKL Mělník, aby zástupce obce
byl členem dozorčího orgánu společnosti

Ověřovatelé:
Bc. Rita Čejková
Libuše Tydlitátová

Vyvěšeno: 7. 12. 2007

Za správnost:
Václav Vlk – starosta
Jana Martínková - místostarostka

Sejmuto: 27. 12. 2007
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