USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Tursko
konaného dne 29. 6. 2022
l.

Určení navrhovatelů

návrh usnesení: ZO po projednání schvaluje navrhovatele usnesení - pí. JanaMartínková,
Ing. Ondřej Prchal
hlasování:

9 pro O proti O zdržel se

usnesení č. 1/5/22 bylo schváleno
2. Určení ověřovatelů

návrhusnesení: ZOpo projednání schvalujeověřovatele zápisu- Ing. MartinJung,Ing. Vladimír Snop
hlasování:

9 pro O proti O zdržel se

usnesení č. 2/5/22 bylo schváleno
3. Určení zapisovatele

ZObere na vědomí určenéhozapisovatele zasedání - pí. JanaMartínková
4. Schválení programu

návrh usnesení: ZO po projednání schvaluje následující program zasedání:
l.

Zahájení

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zprávy předsedů výborůa komisí
NávrhOZV- o stanovení místního koeficientu pro výpočet daněz nemovitých věcí
NávrhOZV- pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Zrušení OZV č. 1/2003, č. 3/1997, č. 1/1998, č. 3/2007, c. 1/2013, č. 2/2021
Návrh Smlouvy o dílo c. 2320622
Schválení výsledků výběrového řízení (komunikace Neklanová - Jiráskova)
Návrh Smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IZ - 12 - 6002979/2

9. Návrhpříkazní smlouvy č. 100 620 207- 9
10. Různé
11. Diskuze a závěr

hlasování: 9 pro O proti O zdržel se
usnesení c. 3/5/22 bylo schváleno

5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru - přednesená předsedou Ing. Martinem Jungem- vše
splněno
/vzato na vědomí/

6. Zpráva o činnosti finančního výboru - přednesená předsedkyní výboru Ing. Pavlínou
Vašíčkovou

Pokladní zpráva
pokladna:

pokladna ČOV
CS nemovitostní fond:
Konzervativní Mix FF:

Sporoinvest

BŮ:

BŮpodúčetČOV
ČNB:
Majetkový účet:
Celkem:

11 335, 00 Kč
50 182,00 Kč

6 090 891,67 Kč
3 670 836, 83 Ke
9 954 073,27Kč
24 345 273, 53 Ke
413 681,02 Kč
229 215, 78 Kč
95,70 Kč
44 765 584, 80 Ke
/vzato na vědomí/

7. Zpráva o činnosti kulturní komise - přednesená předsedkyní komise pí. Ivanou Lánskou informace o uskutečněných a plánovaných akcích (Turské hudební odpoledne, vítání
občánků,zájezdpro seniory)
/vzato na vědomí/

8. Zprávao činností dopravní komise- přednesenápředsedou Ing. Jiřím Součkem- komise
se v tomto období nesešla
/vzato na vědomí/

9. Zpráva o činnosti komise pro výstavbu, místní rozvoj a životní prostředí - přednesená

předsedou komiseIng. Vladimírem Snopem- rozšíření vjezdu a vchoduk RDnapozemku
1193, schváleno za podmínky zachování povrchu a podkladních vrstev pod komunikací a
osazení obrubníků
/vzato na vědomí/

10. Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Tursko o stanovení místního koeficientu pro
výpočet daněz nemovitých věcí

návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Tursko se na svém zasedání dne 29. 6. 2022 usnesením č.4/5/22
usneslo vydat na základě§ 12 zákonač. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších
předpisů (dálejen "zákono daniz nemovitýchvěcí") a § 84 odst. 2 písm. h) zákonač. 128/2000Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního

koeficientuprovýpočetdaněz nemovitýchvěcí, místní koeficientje stanovenprocelékatastrální území
ve výši l , 4, tato obecně závaznávyhláška nabývá účinností od l. l. 2023
hlasování: 9 pro O proti O zdržel se:
usnesení č. 4/5/22 bylo schváleno

11. Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Tursko, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci Tursko

návrhusnesení: Zastupitelstvo obceTursko se na svémzasedámdne29. 6. 2022usnesením č. 5/5/22
usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Tursko, vyhláškanabývá
účinnosti 15. dnem následujícím pojejím vyhlášení
hlasování: 9 pro O proti O zdržel se:
usnesení č. 5/5/22 bylo schváleno
12. Obecnězávaznávyhláška,kterou se zrušuje:

Obecnězávaznávyhláška č. 1/2003,č. 3/1997, č. 1/1998,c. 3/2007,c. 1/2013,c. 2/2021
návrhusnesení: Zastupitelstvo obce Tursko se na svém zasedání dne 29. 6. 2022 usnesením č.6/5/22
usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje:

l. Obecnězávaznávyhláškaobce Tursko č. 1/2003 o podmínkách napojení nemovitostí a staveb
na veřejnou kanalizacize dne 26. 6. 2003

2. Obecně závaznávyhláška č. 3/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
Tursko

3. Obecnězávaznouvyhláškuč. 1/1998o místním poplatkuzaprovozovanývýherní hrací přístroj
4. Obecně závaznávyhláška č. 3/2007 o ochraně ovzduší obce Tursko

5. Obecnězávaznávyhláškač. 1/2013 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě
v obci

6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu

technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich
konáním

vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím pojejím vyhlášení
hlasování: 9 pro O proti O zdržel se:
usnesení č. 6/5/22 bylo schváleno

13. Návrh Smlouvy o dílo c. 2320622
návrh usnesení: ZO po projednání schvaluje Návrh Smlouvy o dílo č. 2320622, jejímž předmětem je

vypracování architektonické studie a následných projektových dokumentací pro stavební záměr
"Stavební úpravypožární zbrojnice" se zhotovitelem FNG. ARCH. Jaroslav Subrt, IČO13107054, se
sídlem: nám. Interbrigády 1/977, Praha 6 - Bubeneč a pověřuje starostujejím uzavřením ve znění návrhu
hlasování: 9 pro O proti O zdržel se:
usnesení c. 7/5/22 bylo schváleno

14. Výběrovéřízení na zakázkumaléhorozsahu

návrhusnesení: ZO po projednání schvalujev souladus ustanovením směrniceč. 02/2019o zadávání
zakázek malého rozsahu, výsledek výběrového řízení pro zakázku "Opravy komunikací - ulice
Neklanová a Jiráskova" a pověhije starostu uzavřením Smlouvy o dílo ve znění návrhu s vítězným

uchazečem, kterým sestala firma Čakus,spol. s.r.o., IČO:45245134, sesídlem Chuchelská 1722/4,
143 00 Praha4 Modřany
hlasování: 9 pro O proti O zdržel se
usnesení č. 8/5/22 bylo schváleno

15. Návrh Smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení služebností věcnéhobřemene a dohoda o
umístění stavby

návrhusnesení: ZOpoprojednání a v souladusezávazkemInvestora- ASIMOSTAV,s.r.o. schvaluje
znění Smlouvy o smlouvě budoucí č. IZ-12-6002979/2 o zřízení služebnosti věcného břemene pro
stavbu "Tursko75/5- přeložka NN"a pověhyestarostuuzavřením Smlouvyve znění návrhu
hlasování: 9 pro O proti O zdržel se
usnesení č. 9/5/22 bylo schváleno

16. Návrhpříkazních smluv č. 100620 207 - 9
návrh usnesení: ZO bere na vědomí obdržení návrhů příkazních smluv č. 100 620 207 - 9, jejímž

předmětem je komplexní zpracování a podání žádostí o dotace včetně jejich průběžné a závěrečné
administrace na akce obce, pro projednání na příštím jednání zastupitelstva obce
/vzato na vědomí/

17. Schválení odkoupení pozemků - úpravy povrchů hřiště

návrhusnesení: ZOpo projednání schvalujeodkuppozemků(hřiště), parc.č. 479/25 a 479/97 obojí
v k.ú Tursko, kteréjsou ve vlastnictví TJTursko, zs, zaúčelemúpravyjejich povrchůzačástku l, - Kč
a pověřuje starostu jednáním s vlastníkem o podmínkách odkupu a vypracováním návrhu kupní
smlouvy
hlasování: 9 pro O proti O zdržel se:
usnesení č. 10/5/22 bylo schváleno

18. Vybudování workoutovéhohřiště

návrh usnesení: ZO po projednání schvaluje zadatvypracování projektu a předběžnéhorozpočtu na
vybudování workoutovéhohřiště v lokalitěK Lichémustromu
hlasování: 9 pro O proti O zdržel se:
usnesení č. 11/5/22 bylo schváleno
19. Přestupková komise

ZO bere na vědomí informaci starosty o ukončení činnosti Komise k projednávání přestupků obce
Tursko, kterázpracovávala agendu přestupků pro obce Tursko, Velké Přílepy a Uholičky
/vzato na vědomí/

Usnesení vyhotoveno dne: 30. 6. 2022
Ověřovatelé:

Za správnost:

Ing. Martin Jung

Ing. Vladimír Snop

Jíftia Martínkovi
místostarosta

Vyvěšenodne:
Sejmuto dne:

