Zápis č.4/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Velká Turná
ze dne 31.3.2011 .
Přítomní zastupitelé : Ing.Mlíčko , p.Šípek , p.Verner ,
p.Charvát .
Hosté : pí.Zobalová ( účetní obce ), Ing.Zobal, p.Červenka,
p.Bláha .
Zastupitelstvo obce Velká Turná je na dnešním zasedání
usnášeníschopné.
Zapisovatel : p.Šípek .
Ověřovatelé : p. Verner , p.Charvát
Navržený program :
1) Rozpočtové opatření č.1/2011.
2) Grant JSDHo.
3) Oplocení lesní školky .
4) Záměr pronájmu 815/5 ( LOUŽ ) .
5) Ukončení projektu SZIF-Dětské hřiště .
6) Ceník ATC-Milavy 2011.
7) Provozní řád ATC-Milavy 2011.
8) Oprava dřevěných WC-ATC-Milavy .
9) Příprava ATC-Milavy 2011.
10) Dorovnání ztrát - obecní vodovod 2010.
11) Odvodnění komunikace u domu čp.9 komunikace III.1398.
12) Odvodnění komunikace p.č. 1002 -okolo LOUŽE.
13) Vyhlášené Granty – KÚ-JK 2011.
14) Úprava káry za traktůrek na sekání trávy .
Přítomní zastupitelé schvalují navržené body programu .

1) Pro potřebu úpravy rozpočtu obce Velká Turná , schvaluje na dnešním zasedání zastupitelstvo
obce Velká Turná ROZPOČTOVÉ opatření č.1/2011.
Rozpočet byl navýšen o 17.270,- Kč. Dále proběhly úpravy finančních přesunů v
paragrafech a položkách . Rozpočtové opatření je přílohou č.1 tohoto zápisu .
-HLASOVÁNÍPRO-4.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.27/2011. Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje Rozpočtové opatření
č.1/2011.
2) Krajský úřad České Budějovice vyhlásil grant na podporu JSDHo . Z tohoto důvodu se
dnešního zasedání zúčastnili : starosta SDH Velká Turná Ing.Zobal, velitel JSDHo Velká
Turná p.Červenka a zapisovatel SDH Velká Turná p.Bláha. Ze strany obce byl vznesen návrh
na podání žádosti o dotaci na vybavení JSDHo. Strany se dohodly, že bude sestavena žádost
na vyprošťovací a ochranné vybavení : motorová pila , ochranné pomůcky při prací s mot.
pilou, vyprošťovací lana, ochranné zásahové rukavice a helmy. Žádost bude zpracována na
částku do Kč-50.000,- . Vlastní podíl obce bude maximálně do Kč-15.000,- . Žádost zpracuje
místostarosta p.Šípek .
-HLASOVÁNÍPRO-4.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.28/2011.Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje podání žádosti o dotaci
s podílem obce max.Kč-15.000,- .
3) Lesní školka vysázená v roce 2002 na pozemcích 815/1 a 815/2 ( cesta k Milavům ) byla dle
zalesňovacího plánu oplocena proti lesní zvěři . Toto oplocení je na základě vyjádření lesního
hospodáře Ing.Nejdla v současnosti většinou již nepotřebné. Proto dojde k jeho demontáži v
části KN- 743/8 a KN-815/1. Odstranění oplocení a částečné obnovení oplocení provede
MS-Bárovka Osek za částku Kč-5.000,- .
-HLASOVÁNÍPRO-4.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.29/2011.Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje odstranění oplocení
MS- Bárovka Osek za částku Kč-5.000,- , vyplacenou z obecního rozpočtu .
4) Obec Velká Turná , prostřednictvím starosty obce Ing.Jiřího Mlíčka , vyhlašuje ZÁMĚR –
pronajmout obecní pozemek KN-815/5 ( vodní plocha ) LOUŽ , o rozloze 1186m2. Účel
pronájmu je využívání plochy jako rybníček . Pronájem od 1.5.2011 do 30.4.2016 , za
min. částku Kč-500,- ročně. Další podmínky jsou udržování rybníčka a přítokové a odtokové
stoky. Příjem žádostí bude od 31.3.2011 do 28.4.2011 do 18:00 hod. na adrese, OÚ Velká
Turná čp.41 , 386 01 Strakonice . Výběr nejvýhodnější nabídky bude proveden 28.4.2011 v
19:00 hod. Záměr je vyvěšen na úřední desce OÚ Velká Turná a na www.velkaturna.cz.
od 31.3.2011 do 28.4.2011 .
-HLASOVÁNÍPRO-4.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.30.2011 . Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje podmínky a možnost
záměru pronájmu pozemku KN-815/5.
5) Na základě vyjádření stavebního odboru Měst.úřadu ve Strakonicích je nutné, dle současně
platných předpisů, provést změnu původně vydané dokumentace k povolení výstavby
„Dětské hřiště Velká Turná„ („Územní souhlas spojený s ohlášením stavby„). Tímto však
vzniká rozdíl mezi dokumentací, která je přílohou žádosti o dotaci podanou v roce 2010 a
následně dochází k rozporu s dotačními pravidly projektu. Z výše uvedeného důvodu bylo
rozhodnuto od projektu výstavby „Dětské hřiště Velká Turná„ odstoupit a žádost o dotaci
zrušit.

6) Pro letošní turistickou sezónu 2011 v ATC-Milavy schvaluje zastupitelstvo obce na
dnešním zasedání CENÍK SLUŽEB . Ceník je přílohou č.2 , tohoto zápisu .
-HLASOVÁNÍPRO-4.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.31/2011.Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje ceník služeb
pro turistickou sezónu roku 2011 .
7) Na dnešním zasedání předložil správce ATC-Milavy p.Šípek „ PROVOZNÍ ŘÁD ATCMILAVY „ pro rok 2011 . Provozní řád řeší : Provoz vrátnice ATC, vybírání rekreačních
poplatků , ceník služeb, požární ochranu, odpadové hospodářství, sociální zázemí,
dodržování pořádku, porušování provozního řádu, plán ATC. Platnost provozního řádu
ATC je od 31.3.2011 a účinnost 1.4.2011 do 31.12.2011 .
Provozní řád je přílohou č.3 tohoto zápisu.
-HLASOVÁNÍPRO-4.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.32/2011. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený provozní řád ATC.
8) Sociální zařízení v ATC-Milavy , které mají samostatné vyvážecí jímky a byly vystavěny v
70 letech projdou rekonstrukcí . V jarním období 2011 bude opravena jedna soustava
WC. Dojde k povrchovým nátěrům dřevěné konstrukce a v části jímky bude provedeno
osazení vodotěsné plastové jímky. Tímto dojde k zamezení případných průsaků fekálií.
Jímku dodá fa BZK-Kestřany. Celkové náklady na opravu budou do 25.000,- Kč (s DPH ).
-HLASOVÁNÍPRO-4.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.33/2011.Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje provedení oprav za
předpoládanou max. částku do Kč-25.000,- .
9) Příprava ATC-Milavy na rekreační sezónu 2011 . V letošním roce bude provedena oprava
dřevěných WC, jak je uvedeno v bodě č.8 a dále bude provedena průběžná oprava chladícího
zařízení v restauraci rychlého občerstvení ATC-Milavy, kterou provede chladírenský servis
Blovský, za cenu do Kč- 8.000,- s DPH. Hlavní studna na pitnou bude vyčistěna, zdravotní
ústav Strakonice provede rozbor pitné vody a dále budou utesněny spáry studnových skruží
proti průsaku povrchové vody. Stanové plochy budou v letošním roce řádně vysečeny.
Ostatní úpravy mimo chlazení provede zaměstnanec obce p.Šípek .
-HLASOVÁNÍPRO-4.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.34/2011 . Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje provedení průběžné
opravy chlazení za částku do max.Kč-8.000,- s DPH.
10) Na základě provedených odečtů odběrů pitné vody z obecního vodovodu obce Velká Turná
jsou vyčísleny tyto položky za rok 2010 :
− Nakoupená pitná voda celkem ----------------------------- 2178m3
− Prodaná pitná voda ( vyfakturovaná )----------------------1691m3
− Zaplacená nakoupená pitná voda ---------------------------Kč-42.471,− Prodaná pitná voda -------------------------------------------Kč-47350,− Náklady na provedení vzorkování--------------------------Kč-18.045,− Rozdíl doplacen o rozpočtu obce Velká Turná --------Kč-13.166,Obec Velká Turná z rozpočtu obce uhradí rozdíl nákladů ve výši Kč-13.166,- z provozu
vodovodu obce v roce 2010 .
-HLASOVÁNÍPRO-4.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.35/2011.Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje dorovnání ztrát ve
výši Kč.13.166,- z provozu obecního vodovodu obce Velká Turná za rok 2010.

11) Pro odvodnění komunikace u domu čp.9 v obci Velká Turná bylo svoláno jednání
obce Velká Turná , Správy a údržby silnic Strakonice a majitele čp.9 p.Adámka , dne
15.3.2011 . Bylo dohodnuto , že Správa a údržba silnic dodá příkopové tvárnice a obec Velká
Turná zajistí společně s majitelem domu čp. 9 jejich osazení. Osazení provedou zaměstnanci
obce a majitel budovy čp.9.
12) Obecní komunikace p.č.1002(KN), je v jarních měsících každoročně podmáčena. Z tohoto
důvodu bude provedena rekonstrukce odtokového potrubí a vyčistěn silniční příkop na
obou stranách místní komunikace ( část před rybníčkem LOUŽE ).
- Potrubí - ------------------------------------ Kč-5.892,-- včetně DPH ( dodá firma Charvát ) .
- Kamenivo ----------------------------------- Kč-2.000,- včetně DPH ( lom Kožlí ) .
- Zemní práce --------------------------------- Kč-15.000,--včetněDPH ( firma Suk ).
Celkové náklady na opravu odvodnění části komunikace p.č.1002 budou do 22.892,-Kč.
-HLASOVÁNÍPRO-4.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.36/2011.Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje provedení výše
uvedené vyčistění za celkovou částku do max . Kč-22.892,-

13) Krajský úřad - Jihočeský kraj vyhlásil nové grantové podpory . Úcta k ředkům , Podpora
výměny koncových svítdel VO . Oba grantové programy nejsou využitelné pro potřeby
obce Velká Turná .
14) Po zakuopení káry za obecní traktůrek, bude na tuto káru zhotovena klec na sečení a odvoz
trávy a listí . Klec vyhotoví firma Krejčí Malá Turná, do částky 4.500,- Kč včetně DPH.
Dílo bude vyhotoveno v měsíci dubnu 2011.
- HLASOVÁNÍPRO-4.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
- USNESENÍ-č.37/2011. Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje zhotovení klece na
káru pro odvoz listí a trávy za částku do 4.500,- Kč s DPH.

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

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

v.r. p.Verner
v.r. p.Chravát
-----------------------------------------------ověřovatel , p.Verner , p.Charvát

