Zápis č.6/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Velká Turná
ze dne 12.5.2011.
Přítomní zastupitelé: Ing.Mlíčko, p.Šípek, p.Verner,
p.Adámek.
Hosté: Paní Zobalová ( účetní obce ).
Paní Čapková ( provozovatelka Kempu Milavy).
Zastupitelstvom obce Velká Turná je na dnešním zasedání
usnášeníschopné.
Zapisovatel :p.Šípek.
Ověřovatelé:p.Verner, p.Adámek.
Navržený program:
1)Příprava Smluv na pronájmy pozemků ATC-Milavy.
2)Příprava žádosti -SZIF-SOB.
3)Rekreační a lázeňské poplatky Milavy.
4)Rozpočet komunikace- příjezd Kemp-Milavy.
Přítomní zastupitelé schvalují navržené body programu.

1) Před letní turistickou sezónou uzavírá Obec Velká Turná, jako provozovatel ATC-Milavy,
nájemní smlouvy na pozemky k tomuto účelu určené, které leží v areálu ATC a nejsou v
majetku obce . Jedná se o pozemky p.Charváta a pí.Vonáškové. Starosta obce Ing.Mlíčko
připraví přesné znění smluv na zasedání dne 26.5.2011, kde dojde ke schválení a pronájem
bude začínat u p.Charváta od 1.6.2011 do 31.12.2011 a u pí.Vonáškové od 1.6.2011 do
30.9.2011. V těchto termínech budou smlouvy připraveny.Přesné znění smlouvy, bude
projednáno dne 26.5.2011.
2) V měsíci červen 2011, bude vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace SZIF-SOB.
místostarosta obce p.Šípek, připraví na zasedání dne 26.5.2011 propočtené návrhy k podání
žádostí .
3) Na dnešní zasedání byla pozvána paní Naděžda Čapková, která provozuje Kemp-Milavy.
Jednáno bylo o výši rekreačního polatku, který dle nové vyhlášky činí Kč 10,- za osobu/den.
Tento poplatek bude provozovatelem rekteačního zařízení vybírán tak, aby byla jasně
dohledatelná výše vybíraného poplatku od osob, které pobývají za úplatu a za účelem rekreace
na území obce ( dle ubytovací knihy ) . Paní Čapková sdělila, že vybírání poplatku je takto z
její strany prováděno a evidováno v ubytovací knize, tak jak je uvedeno ve vyhlášce.
Dále bylo upřesněno,že výše uvedený rekreační poplatek se neslučuje s poplatkem z ubytovací
kapacity, který činí Kč-2, – za každé využité lůžko. Rekreační a lázeňský poplatek platí
fyzické osoby ubytovateli, který poté dle vyhlášky odvede poplatek správci poplatku. Poplatek z
ubytovací kapacity platí fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Takto bude podána informace všem provozovatelům rekreačních zařízení v oblasti Milavy.
-HLASOVÁNÍPRO-4.
PROTI-0.
ZDRŽEL SE-0.
-USNESENÍ-č.46/2011.Zastupitelstvo obce Velká Turná schvaluje postup podání informací
všem provozovatelům rekreačních služeb v k.ú.Velká Turná.
4) Paní Čapková dále zaslala písemný dotaz nad postupem oprav povrchů MK v k.ú.Velká Turná
a to konkrétně na poz.p.č. KN-999/19, KN1000/5, KN1001. Tato MK je příjezdovou kom. k jí
provozovanému kempu-Milavy. Starosta obce Ing.Mlíčko podal informaci, že v loňské roce
byly provedeny opravy komunikací (hlavních tahů MK) dle zpracované proj.dokumentace,
jejíž součástí příjezdová komunikace do kempu p. Čapkové nebyla.
Na předmětnou komunikaci ( do kempu p. Čapkové ) byl v letošním roce zpracován
rozpočet v předběžné částce 231.335,- Kč. Jedná se o opravu výtluků a položení
asfaltobetovnového koberce. Na základě zpracovaného rozpočtu bude obec hledat
vhodný dotační titul, z jehož spoluúčastí by byla tato oprava provedena. Paní Čapková
vyslechla tuto informaci a bere ji na vědomí.

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

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

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

