Zápis č.5/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Velká Turná
ze dne 28.4.2011.
Přítomní zastupitelé: Ing.Mlíčko, p.Šípek, p.Verner,
p.Adámek, p.Charvát.
Hosté: pí.Zobalová ( účetní obce ), Ing.Kunhl.
Zastupitelstvo obce Velká Turná je na dnešním zasedání
usnášeníschopné.
Zapisovatel: p.Šípek.
Ověřovatelé: p.Verner, p.Adámek.
Navržený program:
1) Pronájem pozemku KN-815/5-LOUŽ.
2) Grant-Veřejné osvětlení.
3) Pracovníci obce - úklid WC,sekání plotu.
4) Příspěvky neziskovým organizacím.
5) Neinvestiční příspěvky na žáky -Strakonice.
6) Nákup kompresoru.
7) Oslavy 1.Máje – osvobození .
8) Náklady na svoz tříděného odpadu-ROS.
9) El.zvonění kaplička, oprava křížků.
10) Kontroly hosp.obce-Kú-Jk,OSSZ.
11) Nákup mat. na údržbu elektro.
Přítomní zastupitelé schvalují navržené body programu.

1) Na základě vypsaného ZÁMĚRU o pronájmu pozemku KN-815/5, vodní plocha – LOUŽ,
který byl zveřejněn na vývěsních deskách OÚ Velká Turná od 31.3.2011 do 28.4.2011, se
přihlásil jeden zájemce. Žádost splňuje podmínky ZÁMĚRU. Zastupitelstvo obce projednalo
tuto žádost, kterou podal p.Ladislav Charvát – Velká Turná čp.10 a doporučilo starostovi obce
podepsat nájemní smlouvu s p.Charvátem. Starosta obce Ing.Jiří Mlíčko vybral doporučeného
nájemce a podepíše nájemní smlouvu s p.Ladislavem Charvátem. Nájemné 500,- Kč /rok,
nájem od 1.5.2011 do 30.4.2016, údržba rybníčka včetně přítokových a odtokových stok.
-HLASOVÁNÍPRO-4.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-1.
-USNESENÍ-č.38/2011.Zastupitelstvo obce doporučuje starostovy podepsat nájemní
smlouvu na pozemek KN 815/5 s p.Charvátem L.
2) Krajský úřad – Jihočeský kraj , vypsal GRANT na podporu zlepšení veřejného osvětlení v
obcích. Obec Velká Turná podá žádost na 9 kusů nových svítidel a 22 kusů žárovek. Celkové
náklady projektu jsou 24.184,- Kč, podíl obce 12.092,- Kč, dotace 12.092,- Kč. Pokud bude
žádost úspěšná, bude projekt realizován.
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0. ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.39/2011. Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje podání žádosti a
uvolnění uvedené částky z rozpočtu obce .
3) Pro letní sezónu bude přijat pracovník na údržbu živého plotu a travních ploch v obci.
Pracovník bude přijat na dohodu o provedení práce do 150 hod. Hodinová odměna je stanovena
na 60,- Kč. Starosta obce Ing.Mlíčko podepíše dohodu s panem Hlaváčkem. Pro potřebu
úklidu WC v ATC-Milavy bude přijata uklízečka paní Tomanová. Starosta Ing.Mlíčko
podepíše s paní Tomanovou pracovní smlouvu na dobu – červen,červenec,srpen,září, za
hodinovou mzdu 60,-.Kč.
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.40.Zastupitelstvo obce Velká Turná doporučuje starostovi obce přijmout
výše uvedené pracovníky a souhlasí s výší hodinové sazby, vyplacené z rozpočtu obce.
4) Na základě žádostí o příspěvek na rok 2011 zastupitelstvo obce na dnešním zasedání schvaluje,
pro rok 2011 tyto finanční příspěvky z rozpočtu obce Velká Turná :
- Tělovýchovná jednota Osek – pro rok 2011 bude poskytnuta částka 4.000,- Kč, konkrétně na
na dopravu žáků a přípravky na mistrovské zápasy. Dopravu poskytne OS Cestou vůle
Strakonice. Tato organizace zašle obci Velká Turná fakturu za poskytnutou dopravu.
- Oblastní charita Strakonice- pro rok 2011 bude poskytnuta finanční částka 3.600,-Kč, na
provoz pečovatelské služby občanům obce Velká Turná. Tato částka bude oblastní charitě
převedena na účet a tato nám ke konci roku 2011 předloží vyúčtování .
- Středisko rané péče-České Budějovice- pro rok 2011 bude poskytnuta částka 1.500,-Kč na
terénní služby pro péči o klienty v obci Velká Turná . Tato částka bude převedena na účet
Rané péči a tato nám ke konci roku 2011 předloží vyúčtování.
- HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
- USNESENÍ-č.41/2011.Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje poskytnutí výše
uvedených finanční příspěvků pro rok 2011 z rozpočtu obce .
5) Město Strakonice – finanční odbor, vyčíslil neinvestiční výdaje vynaložené v roce 2010 na
jednoho žáka navštěvujícího školní zařízení města Strakonice. Vypočtená částka činí 6.210,Tato částka bude uhrazena z rozpočtu obce Velká Turná .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.42/2011.Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje uhrazení výše
uvedeného výdaje.

6) Pro potřebu obce bude zakoupen kompresor a sada hadic jako příslušenství, od firmy
MK-Proles Strakonice za částku do 3.800,-Kč. Kompresor bude zařazen do inventáře obce
a bude sloužit na tlakování vodárny ATC-Milavy, vyfukování prachu a trávy z motorové
části sekacího traktůrku a veškeré obecní techniky a na dofukování všech pneumatik u obecních
strojů. Dále je s tímto kompresorem možné provádět různé nástřiky a pod.
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.43/2011.Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje nákup uvedeného stroje
s příslušenstvím za předpokládanou cenu.

7) V obci se uskuteční tradiční prvomájové oslavy spojené se stavěním májky a posezením u
táborového ohně.
.
V předvečer ukončení 2. světové války - 7.května, provedou členové SDH Velká Turná
položení věnce u pomníku padlých ve Velké Turné .
8) Akciová společnost ROS-Strakonice zakoupila vlastní svozový vůz na tříděný odpad. Tímto
dochází k úpravám ceny za jedntolivé výsypy kontejnerů.
− Papír – výsyp- ( kontejner 1100l ) - 228,- x 10% DPH.
− Plasty- výsyp- ( kontejner 1100l ) - 228,- x 10%DPH
− Sklo – výsyp ( kontejner 1100l ) - 362,- x 10%DPH
Tyto ceny budou fakturovány do konce roku 2011, pokud nedojde ke změně ze strany ROS,
která jakékoliv navýšení předloží obci ke schválení. Kontejnery budou vysypávány pouze pokud
budou plné! Svozové dny budou pro jednotlivé komodity upřesněny. Svoz červenec-srpen
1xtýdně a ostatní měsíce 1x za 14 dní u plastu . Papír 1x za 14 dní . Sklo 1x za měsíc.
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.44/2011.Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje pro rok 2011 odvoz
tříděného odpadu firmou ROS-Strakonice za předložené částky.
9) Pan Kunhl vznesl dotaz nad možností provedení el.zvonění v kapličce . Dále se dotazuje
na možnosti realizace oprav křížků a božích muk v k.ú.Velká Turná . Podrobnosti budou
připraveny na zasedání dne 26.5.2011.
10) Dne 12.4.2011, provedl kontrolor Krajského úřadu Jihočeského kraje kontrolu hospodaření
obce Velká Turná za rok 2010. Kontrola proběhla bez zjištěných chyb a nedostatků.
Dne 21.4.2011 proběhla kontrola OSSZ ( pojištění a odvody ). Nebyly zjištěny žádné
nesrovnalosti.
11) Pro potřebu oprav el.zařízení v obci a ATC Milavy bude dodán elektromat.dle prováděných
údržbářských prací. El.mat. potřebný pro údržbu v ATC Milavy bude nakoupen od
f.Elstav,v.o.s.Strakonice do částky 2.500,- Kč. El.materiál na údržbu el.instalace v obecních
budovách v obci Velká Turná bude zakoupen dle potřeby od f.Elstav,v.o.s. Strakonice do
částky 6.500,- Kč. Částky budou po vystavení faktury uhrazeny z rozpočtu obce Velká Turná .
-HLASOVÁNÍPRO-5.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.45/2011.Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje výše uvedé nákupy za
předpokládané ceny.
v.r.Ing.Mlíčko
-------------------------------starosta Ing.Jiří Mlíčko

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

