Usnesení obecního zastupitelstva obce Tursko č. 3 /07
Veřejné zasedání zastupitelstva obce, konané dne 28. 6. 07 v Tursku, se usneslo:
1. Volí – návrhovou komisi ve složení: pan Stanislav Hyka, Bc. Rita Čejková
2. Volí – ověřovatele zápisu ve složení: paní Libuše Tydlitátová, pan Stanislav Dalecký
3. Bere na vědomí – zapisovatelku zápisu paní Janu Martínkovou
4. Bere na vědomí – že zápis, z minulého veřejného zasedání, konaného dne 15. 3. 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 předsedkyně stavební komise Ing. Dany Kuchařové
11. Schvaluje – na základě výsledku konkurzního řízení jmenovat do funkce ředitele ZŠ
Tursko pana Mgr. Víta Šolleho
12. Schvaluje – úpravu rozpočtu obce pro rok 2007 ve znění návrhu
13. Schvaluje – doporučit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodej
pozemků p.č. 18/3; 18/4; 18/5; a 31/3 k.ú. Tursko společnosti Composit s.r.o.
14. Schvaluje – odprodej části obecního pozemku č. 509/21 k.ú. Tursko v ceně 400.- Kč za
m2 manželům Kollárovým s tím, že zaměření a veškeré poplatky, které budou s tímto
úkonem spojeny půjdou na vrub žadatelů
15. Schvaluje – odprodej části obecního pozemku č. 509/21 k.ú. Tursko v ceně 400.- Kč za
m2 manželům Daudovým s tím, že zaměření a veškeré poplatky, které budou s tímto
úkonem spojeny půjdou na vrub žadatelů
16. Schvaluje – odprodej obecního pozemku p. č. 552 o rozloze 174 m2 společnosti JENA
v ceně Kč za 100.- Kč/ m2 s tím, že zaměření a veškeré poplatky, které budou s tímto
úkonem spojeny půjdou na vrub žadatelů
17. Pověřuje – starosta p. Václava Vlka uzavřít dohodu s firmou Jena o bezúplatném
ozelenění školní zahrady
18. Schvaluje – obecně závaznou vyhlášku č.1/07 o pojmenovaní veřejných prostranství ve
znění návrhu
19. Neschvaluje – finančně přispět na neinvestiční náklady na žáky navštěvující školy
Městské části Prahy 6
20. Schvaluje - povolit provedení exhumace německých vojáků z II.světové války uložených
na místním hřbitově dle platných předpisů
21. Schvaluje – odměnu ve výši 10 000.-Kč ředitelce ZŠ Tursko ing. Martě Šulcové
odcházející do důchodu
22. Schvaluje – výsledek auditu hospodaření DSO „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2006
23. Schvaluje – převod finanční částky ve výši 2 500 000.- Kč ze Sporoinvestu na běžný účet
Ověřovatelé:
Libuše Tydlitátová

Za správnost:
Václav Vlk – starosta

Stanislav Dalecký

Jana Martínková - místostarostka

Vyvěšeno: 28. 6. 2007

Sejmuto: 17. 7. 2007
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