Zápis č.2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Velká Turná
ze dne 3.2.2011 .
Přítomní zastupitelé : Ing.Mlíčko , p.Šípek , p.Verner ,
p.Adámek , p.Charvát .
Hosté : Hlavní účetní pí.Zobalová , pí.Vonášková ,
pí.Kotlínová.
Zastupitelstvo obce Velká Turná je na dnešním zasedání
usnášeníschopné .
Zapisovatel : p.Šípek .
Ověřovatelé : p.Verner , p.Adámek .
Navržený program :
1) Inventarizace obecního majetku k 31.12.2010.
2) Jednání s majitelem pozemku 999/21.
3) Jednání s majitelem pozemku 269.
4) Vypořádání vlastnických vztahů komunikace
Leskovská. ( KN-1010/3 ).
5) Nájemní smlouva , rybníček „ LOUŽ „ .
6) Výpověď smluv – povinné zveřejňování dat.
7) Nákup propagačních předmětů .
8) Revokace Usnesení č.5/2011 .
9) Podání Žádosti o pracovníka na VPP-1x.
10) Stavba Garáže na KN171/8.
11) Připojení k žádosti Města Strakonice – dotace na
zařízení – běžecké stopy .
12) Obecní ples – financování.
13) Žádost na vyčistění malého vodního toku .
14) Přejmenování Brložského potoka .
Přítomní zastupitelé schvalují navržené body programu.

1) Předseda inventarizační komise p.Šípek , předložil zápis z provedené inventarizace obecního
majetku ke dni 31.12.2010. Zastupitelstvo obce projednalo zápis z provedené inventarizace.
Nebylo shledáno žádných nesrovnalostí a inventarizace byla přijata bez výhrad .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.7/2011. Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje provedení inventarizace
k 31.12.2010 bez výhrad .
2) Dnešního zasedání se zúčastnila majitelka pozemku KN-999/21 ( využití - místní komunikace
směr Milavy ) , paní Vonášková . Návrh ze strany zastupitelstva odkoupit tento pozemek paní
Vonášková nepřipouští . Do dalšího zasedání bude hledáno jiné řešení. ZO dne 3.3.2011 .
3) Dnešního zasedání se zúčastnila majitelka pozemku KN-269 ( využití-zahrada ) paní Kotlínová.
Podle Geometrického plánu z roku 1996 , je část tohoto pozemku zabrána obecní komunikací.
Ze strany obce dojde k přezkoumání této věci a na dalším zasedání zastupitelstva dojde k
jednání o zjištěném stavu . ZO dne 3.3.2011.
4) Místostarosta obce p.Šípek, navrhuje oslovit majitele pozemku KN-1010/3 ( využití – ostatní
plocha ostatní komunikace-část křižovatky Leskovská ) pana Brože o odprodeji. Pozemek řeší
část křižovatky u čp.29 a z bezpečnostního hlediska provozu na místní komunikaci ve spávě
obce , by bylo potřeba koupit tento pozemek do vlastnictví obce . Majitel p.Brož bude
pozván na zasedání ZO 3.3.2011 , kde s ním bude projednána tato záležitost .
5) Na základě uzavřené nájemní smlouvy na pozemek KN-815/5 – vodní plocha ( LOUŽ ) , bude
tento pronájem končit k 30 dubnu 2011 . Podle zákona o nakládání s obecním majetkem,
bude odsouhlasen a vyvěšen záměr o pronájmu tohoto pozemku . V záměru budou uvedeny
podmínky a den projednávání výběru pronájmu .
6) Obec Velká Turná měla uzavřené SMLOUVY o poskytování technické podpory na
zveřejňování povinných informací dle zákona č.159/2006 Sb. Protože koncem roku 2010
obec Velká Turná zřídila nové www stránky obce , které tuto povinnost dokáží zabezpečit ,
budou dosavadní smlouvy vypovězeny. Starosta obce vypoví smlouvu s Kú-Jk , České
Budějovice a dále se společností BMI SYSTÉM CZECH , a.s. Společnosti BMI bude
uhrazena částka dle smlouvy za podporu programového produktu po dobu platnosti smlouvy.
Jedná se o částku Kč-3060,- bez DPH . ( + případné poštovné a příslušnou DPH ) .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.8/2011. Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje provedení výpovědí a
doplacení neuhrazené částky společnosti BMI jak je výše uvedeno.
7) Pro prezentaci obce Velká Turná budou nakoupeny propagační materiály – mapy a knihy
od SMOOS , za částku Kč-350,- . Tyto předměty budou neprodejné a budou využity pro
prezentaci obce .
-HLASOVÁNÍ- PRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.9/2011. Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje pořízení propagačních
mat. za částku Kč-350,- .
8) Starosta obce Ing.Mlíčko navrhl revokovat USNESENÍ č.5/2011 z důvodů změn na Úřadu
práce ve Strakonicích . Jedná se o výši příspěvku na zřízení pracovního místa VPP. Z důvodů
nedostatku finančních prostředků pracovního úřadu, bude příspěvek pro obec nižší a tím celý
přepočet podílu obce . Dojde i ke změně počtu pracovních míst.
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0. ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.10/2011. Zastupitelstvo obce Velká Turná ruší „ Revokuje „ USNESENÍ
č.5/2011 v celém znění.

9) Starosta obce jako zaměstnavatel , podá novou žádost o příspěvek na zřízení pracovních míst
VPP. Bude se jednat o jednoho pracovníka na dobu 3 měsíců ( duben , květen , červen 2011 ).
Max. měsíční příspěvek od pracovního úřadu Kč-5.000,- .Z rozpočtu obce bude doplacena
částka do minimální hrubé mzdy a dále budou uhrazeny potřebné odvody ze mzdy .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.11/2011. Zastupitelstvo obce Velká Turná shvaluje doplacení do minimální
hrubé mzdy a odvodů na jednoho pracovníka.Starosta podepíše
prac.smlouvu.
10) Na základě žádosti o vyjádření ke stavbě Garáže na pozemku KN-171/8 , stavebník Petr
Zobal , nemá zastupitelstvo obce z hlediska, správce ing.sítí, rozvoje obce, jako majitel
sousedního pozemku ani jiných hledisek, proti této stavbě žádných námitek a se stavbou
souhlasí.Jedná se o stavbu zděné Garáže na pozemku KN-171/8 . Toto vyjádření slouží jako
podklad pro stavební povolení , které vydá stavební úřad Strakonice .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.12/2011. Zastupitelstvo obce Velká Turná nemá proti uvedené stavbě
žádných připomínek a se stavbou souhlasí.
11) Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání připojení se k žádosti o poskytnutí dotace
na nákup zařízení na přípravu běžeckých stop.Žadatel Město Strakonice (STARZ Strakonice).
Pro obec Velká Turná z tohoto připojení k žádosti neplynou žádné finanční povinnosti.
V případě pořízení zařízení na přípravu běžeckých stop , by tyto probíhaly přes katastrální
území obce Velká Turná ( rekreační areál Milavy ) . Za obec Velká Turná doklady k žádosti
o dotaci podepsal Pavel Šípek , místostarosta dne 1.2.2011 .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0. ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.13/2011. Zastupitelstvo obce Velká Turná souhlasí s připojením k žádosti
o dotaci na zařízení na běžecké stopy.
12) Dne 26.2.2011 pořádá obec Velká Turná - Obecní Ples. Na uspořádání této zábavy bude z
rozpočtu obce uvolněna částka na hudbu Kč-3.500,- , na občerstvení do Kč-2.000,- a na
uhrazení OSA do Kč-800,- .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.14/2011. Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje výše uvedené úhrady .
13) Starosta obce Velká Turná Ing.Mlíčko navrhl zaslat Žádost podniku Povodí Vltavy o vyčistění
malého vodního toku na pozemku KN-1044 a KN-1045 . Do tohoto vodního toku ústí jedna z
větví obecní kanalizace a proto je nutné udržovat tento tok v provozuschopném stavu . V
současnosti je silně zanesen náletovými travinami a bahnem .
14) Zeměměřičský úřad Praha , zaslal sdělení , že názvoslovná komise schválila změnu názvu
části Brložského potoka na potok Rojický .

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

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

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

