Zápis č.1/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Velká Turná
ze dne 6.1.2011 .
Přítomní zastupitelé : Ing.Mlíčko , p.Šípek , p.Verner ,
p.Adámek , p.Charvát .
Hosté : pí.Eva Zobalová ( hlavní účetní obce ) .
Zastupitelstvo obce Velká Turná je na dnešním zasednání
usnášeníschopné .
Zapisovatel : p.Šípek
Oveřovatelé : p.Verner , p.Adámek .
Navržený Program :
1) Příprava napojení vodovodu na dál.přiv.Římov.
2) Pracovní rozvrh pro rok 2011.
3) Nákup vozíku za traktůrek z rozpočtu 2011.
4) Pozemkové úpravy v obci pro rok 2011.
5) Vyhodnocení dotace úroky 2010 – POV .
6) Úhrada kaledářů z rozpočtu 2011.
7) Objednávka vzorkování vody -Zdravotní ústav.
8) Pracovník na VPP – pro rok 2011 .
9) Blahopřání k narozeninám s balíčky .
10) Vyměření polatku za odnění zem.půdy.
11) Informace k dani z nemovitostí.
Přítomní zastupitelé schvalují navržené body programu .

1) Plánované napojení vodovodního řadu Osek – Velká Turná na dálkový přivaděč Římov ,
bude provedeno nejdříve až v roce 2012 . Výstavba páteřní větve Jemnické Podolí – Osek ,
se vlivem zdržení územního rozhodnutí stavby opozdilo . Veřejný vodovod Velká Turná bude
tedy ještě minimálně dva roky napájen upravenou vodou z vodních zdrojů Osek .
2) Pro rok 2011 jsou naplánované tyto stavební a údržbářské práce v obci :
- Druhá etapa opravy prodejny potravin – střecha prodejny a schodiště . ( dotace POV)
- Oprava kanalizace na pozemku p.č.1015/2
- Zahájení prací na ÚP obce
- Splátka úvěru na kanalizaci a ČOV-ATC-Milavy ( žádost o dotaci na úroky POV )
- Výstavba dětského hřiště Velká Turná ( dotace SZIF )
- Příprava projektové dokumentace na výstavbu kanalizace a ČOV-Obec
- Opravy obecních komunikací
- Realizace VIFI internetu
- Pozemkové úpravy , komunikace Milavy a pozemek p.č.1014/1 .
- Opravy a údržba obecního majetku a zeleně .
Jednotlivé akce budou finančně schváleny , až po konkrétním stanovení rozpočtu .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.1/2011 . Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje navrženou pracovní
činnost pro rok 2011 . Každá akce bude v danou chvíli odsouhlasena po propočtu
aktuálních nákladů .
3) Při zasedání zastupitelstva obce Velká Turná dne 25.11.2010 byl odsouhlasen nákup vozíku za
traktůrek . Jednalo se o vozík VARES do Kč-9.000,- . Protože tento vozík nebyl na skladě a
nemohlho dojít k nákupů do konce roku 2010 jak bylo odsouhlaseno , dojde k nákupu tohoto
vozíku z rozpočtu obce v roce 2011, od f.MK-Proles Strakonice .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.2/2011 . Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje nákup v roce 2011 za
uvedenou cenu a dodaání od uvedené firmy.
4) V roce 2011 budou provedeny úpravy vlastnických vztahů k pozemkům 999/21 – pozemek v
komunikací Milavy a část pozemku 269 v obci . Oba pozemky jsou v soukromém vlastnictví
a obec Velká Turná je nakoupí nebo smění tak , aby uvedené pozemky byly v majetku obce .
Vlastníci jednotlivých pozemků budou pozváni na zasedání zastupitelstva bude s nimi
projednána možnost provedení uvedených úkonů. Po projednání bude rozhodnuto
zastupitelstvem o konkrétním provedení odkupu či směně .
5) Místostarosta obce p.Šípek provede vyhodnocení dotace POV – úroky z úvěru.
Celkové zaplacené úroky z půjčky na stavbu kanalizace , vodovodu a obsluž.komunikace ,
byly v roce 2010 Kč-41.702,70 . Uhrazeno z dotace Kč-29.000,- , uhrazeno z vlastních zdrojů
Kč-12.702,70 .
6) Při zasedání zastupitelstva obce Velká Turná byl dne 23.9.2010 odsouhlasen nákup kalendářů
pro rok 2011 ( SOB – kalendář s akcemi regionu ) . Tento nákup byl schválen v roce 2010 . Z
důvodů došlé faktury v roce 2011 , bude tento náklad uhrazen z rozpočtu obce Velká Turná až
v roce 2011 . Jde o částku Kč-3.600,- .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.3/2011. Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje úhradu kalendářů z
rozpočtu obce v roce 2011.

7) Obec Velká Turná je vlastníkem a provozovatelem obecního vodovodu a veřejné kanalizace
Velká Turná . Pro provoz a zásobování občanů pitnou vodou jsou předepsány odběry vzorků
pitné vody a odběr odpadních vod z veřejné kanalizace . Tyto vzorky bude odebírat v roce
2011 „ Zdravotní ústav v Plzni ,Centrum hygienických laboratoří , pobočka Strakonice . U
pitné vody se jedná o 3 krácené vzorky pitné vody a jeden úplný vzorek pitné vody v ceně
do Kč-20.000,-. U Veřejné kanalizace se jedená a sedum slévaných vzorků odpadní vody a to
dvakrát ročně v ceně do Kč-10.000,- . Dále obec Velká Turná provozuje rekreační kemp ATCMilavy ,který je zásoben pitnou vodou ze studny . Z tohoto zdroje jsou předepsány pro rok
2011 tyto vzorky pitné vody , 1 krácený a 1 úplný vzorek pitné vody za cenu do Kč-14.500,-.
U výustě septiku ATC-Milavy 1 vzorek za cenu Kč- 1.200,Vzorky provede Zdravotní ústav Plzeň , pobočka Strakonice .
-HLASOVÁNÍ PRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.4/2011. Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje zadání uvedených
vzorků v roce 2011 Zdravotnímu ústavu Plzeň pobočka Strakonice za uvedenou cenu .
8) Starosta obce Velká Turná Ing.Mlíčko podá žádost o dotaci na zřízení dvou pracovních míst
v zařazení pracovník veřejně prospěšných prací , úklid a údržba obecního majetku ,
pracovnímu úřadu Strakonice . Navržená hrubá mzda je Kč-10.000,- .Pokud pracovní úřad
Strakonice nepřidělí dotaci v plné výši , doplatí obec Velká Turná z rozpočtu rozdílovou
částku do Kč-10.000,- . Jedná se pracovníka v roce 2011 ( max doba 1 rok , může přejít až do
roku 2012 ) .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.5/2011. Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje doplacení rozdílu do
hrubé mdy a doporučuje starostovi obce podat uvedenou žádost pro dva pracovníky .
9) Ve volebním období do roku 2014 budou z rozpočtu obce hrazeny balíčky při blahopřání
starším spoluobčanům obce ze strany obce . Jedná se narozeniny 70 , 75 , 80 a výše . Dárkový
balíček bude v hodnotě do Kč-400,- .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.6/2011. Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje uvedené vynaložení
finančních prostředků z rozpočtu obce Velká Turná .
10) Městský úřad Strakonice - odbor životního prostředí učinil „ Rozhodnutí „ za trvalé
odnění půdy z pozemku parc.č.812/3 nařizuje majiteli pozemku odvod finanční částky
ve výši Kč-275,- .
11) Finanční úřad ve Strakonicích ,zaslal informaci o povinnosti k dani z nemovitostí pro rok 2011.
Katastrální území Velká Turná - 712931 - průměrná cena půdy Kč-4,20 .
Koeficient pro výpočet daně stav.pozemky - 1 .
Koeficient pro obytné domy( přísluš k obyt.domům,byty ) - 1 .
Změny daňové povinnosti jsou potřeba podat na finanční úřad do 31.1.2011 .
Informace je vyvěšena na Úřední desce OÚ Velká Turná .

v.r. Ing. Mlíčko
----------------------------staerosta Ing. Mlíčko

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

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

