Zápis č.22/2010 ze zasedání zastupitelstva obce Velká
Turná ze dne 23.12.2010 .
Přítomní zastupitelé : Ing.Mlíčko , p.Šípek , p.Verner ,
p.Adámek , p.Charvát .
Hosté : pí.Eva Zobalová ( hl.účetní obce ) .
p.Hřebejk (provozovatel kempu u Hasičů , Milavy).
Zastupitelstvo obce Velká Turná je na dnešním zasedání
usnášeníschopné .
Navržený program :
1) Pronájem Restaurace ATC-Milavy .
2) Finanční příspěvek SDH -V.Turná – Uniformy.
3) Nákup nářadí pro JSDH obce .
4) Kulturní činnost – příspěvky pro rok 2011 .
5) Dodatek pojištění ob.majetku – KOOPERATIVA.
6) Lázeňské a rekr.poplatky-p.Hřebejk-kemp u Hasičů .
7) Podání žádosti o dotaci POV – Prodejna čp.30.
8) Podání žádosti o dotaci POV – úroky z úvěru – ČOV.
9) Vodoprávní řízení – hospodaření na rybnících .
10) Správní řízení – zaplašování kormorána .
Přítomní zastupitelé schvalují navržené body programu .

1) Na základě vyhlášení Záměru o pronájmu „ Restaurace rychlého občerstvení s vekovním
posezením a prodejnou potravin „ dne 3.12.2010 , byla přijata jedna Žádost o tento pronájem .
Dne 23.12.2010,15:00hod. Byla přijata do podatelny OÚ Velká Turná Žádost od paní Jitky
Adámkové , bytem Velká Turná čp.9 , 386 01 Strakonice . Tato žádost byla zaevidována a
starsta obce Ing.Jiří Mlíčko rozlepil obálku při zasedání zastupitelstva obce dnešního dne v
18:00hod. Podmínky záměru byly splněny . Podnikatelský záměr je s představami obce a
provozu ATC-Milavy . ( Cena 45.000,- ročně – splátky rozděleny do tří plateb , provoz
vyhovující , sortiment vyhovující , zkušenosti výborné ) . Zastupitelstvo obce doporučuje
starostovi obce Ing.Mlíčkovi podepsat smlouvu o pronájmu od 1.1.2011 s paní Adámkovou .
Starosta obec Vybírá k provozování restaurační činnosti v Restauraci ATC-Milavy na dobu
tří let paní Adámkovou . Paní Adámkové bude výběr oznámen a bude s ní sepsána smlouva a
předána provozovna k 1.1.2011.
-HLASOVÁNÍPRO-4.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-1.
-USNESENÍ-č.137/2010.Zastupitelstvo obce Velká Turná doporučuje starostovi obce podepsat
smlouvu o pronáju prostor Restaurace ATC-Milavy s paní Adámkovou .

2) Na základě požadavku starosty SDH Velká Turná , bude z rozpočtu obce Velká Turná uvolněna
částka Kč-9.271,- , na nákup uniforem pro členy SDH. Peněžní částka bude převedena do
pokladny SDH jako účelový finanční dar na pořízení 2 kompletů vycházkových uniforem ,
pro členy SDH Velká Turná . Tyto uniformy budou zařazeny do inventáře SDH . Pokladník
SDH předloži vynaložení finanční částky na výše uvedený účel .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.138/2010 . Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje poskytnutí účelového
finančního daru ve výši Kč-9.271,- pro SDH Velká Turná .
3) Pro potřebu JSDH obce Velká Turná , bude nakoupeno zásahové nářadí do Kč-3.000,- .
Bude se jednat o lopaty , krumpáče a kbeliky . Nářadí bude zařazeno do inventáře obce.
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.139/2010. Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje uvedený nákup za
navrženou částku .
4) Pro podporu kulturního života v obci Velká Turná bude poskytována podpora na kulturní akce
v roce 2011 takto :
V případě pořádání veřejné akce v sále Hospody Na Rozhrání a na veřejném
prostranství obce bude ze strany obce zaplacen příspěvek Kč-2.000,- na uhrazení nákladů na
hudební produkci . Dále v těchto případěch bude obec Velká Turná hradit autorské
polatky spojené s tímto vystoupením . ( 1 x polatek cca Kč- do Kč-800,- ) .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.140/2010. Zastupitelstvo obce Velká Turná schvajue výše uvedenou podporu .
5) Starosta obce Velká Turná Ing.Jiří Mlíčko , podepíše s pojišťovnou Kooperativa , dodatek
pojistné smlouvy obecního majetku . Bude se jednat o odepsání pojištění budovy čekárny
ČD v částce Kč-150.000,- , která byla z majetku obce v průběhu letošního roku vypsána .
Změna pojištění nastane k datu založení pojistné smlouvy t.j.16.1.2011. Pojištění uvedené
budovy bude odepsáno a pojistná částka bude přepočtena dle aktuálního stavu .
6) Dnešního zasedání se zúčastnil p.František Hřebejk , který provozuje kemp u Hasičů v
rekreační oblasti Milavy . Byly předány poplatky za rok 2010 a p Hřebejk byl seznámen se
změnami nových poplatků za rekreační a lázeňský pobyt rekreantů pro nadcházející sezóny.

7) Pro rok 2011 bude podána žádost o Krajskou dotaci POV „ Revitalizace budovy čp.30 –
prodejna potravin – II etapa . Rozpočtovaná částka celé akce je Kč-236.000,- , požadovaná
dotace Kč-141.600,- a vlastní podíl obce Kč-94.400,- .
Bude se jednat o neinvestiční akci a to opravu střechy na prodejně ( položení nové těsnící fóle
na rovnou střechu ) , oprava vstupního schodiště a oprava fasády na skladu obalů.
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.141/2010 . Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje podání výše uvedené
žádosti o dotaci s vyčísleným vlastnim podílem dle rozpočtu obce do Kč-100.000,- .
8) Pro rok 2011 bude podána žádost o Krajskou dotaci POV „ Úroky z úvěru – akce ČOV-ATCMilavy „ . Předpoklad splácených úroků z úvěru pro rok 2011 je Kč-28.000,- . Požadovaná
dotace bude investiční bude se jednat o dotaci Kč-19.000,- , vlastní podíl Kč-9.000,- .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.142/2010.Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje ponání výše uvedené dotace.
9) Krajský úřad – Jihočeský kraj , Odbor životního prostředí , záhajil vodoprávní řízení povolení
z vyjimky – krmení ryb - na nádržích určených k chovu ryb , pro společnost Blatenská ryba
s.r.o.. V k.ú. Velká Turná se jedná o rybníky , Starobor a rybník Milavy . Zastupitelstvo obce
Velká Turná nemá proti tomu žádných připomínek a se záměrem souhlasí.
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.143/2010. Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje výše uvedenou činnost
pro chov ryb .
10) Krajský úřad – Jihočeský kraj , odbor životního prostředí , zahájil správní řízení o zaplašování
kormorána , pro společnost Blatenská ryba s.r.o. , na rybnících v k.ú.Velká Turná , Milavy,
Starobor a Babák . Zastupitelstvo obce Velká Turná nemá proti tomuto záměru žádných
připomínek a se záměrem zaplašování souhlasí.
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.144/2010 . Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje výše uvdený postup.

v.r.Ing.Mlíčko
-----------------------------starosta Ing.Mlíčko

v.r.Šípek
------------------------------zapisovatel Šípek

v.r.Verner
v.r. Adámek
---------------------------------------------ověřovatelé , Verner , Adámek

