IFORMATIVÍ VÝPIS USESEÍ Z 3. ZASEDÁÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE
Konaného dne 11. února 2015 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:40 hod.
Usnesení č. 22/3/2015
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Jindřicha Ryšinu a Miroslava Poljaka a zapisovatelem
Dušana Stolarika.
Usnesení č. 23/3/2015
Zastupitelstvo schvaluje úpravu programu, do programu je zařazeno: dodatek č. 2 ke směrnici
1/2008 a výroční zpráva o poskytování informací.
Usnesení č. 24/3/2015
Zastupitelstvo schvaluje program 3. zasedání:
1) Rozpočet na rok 2015
2) Dodatek č. 2 ke směrnici 1/2008
3) Zápůjčka z FRB
4) Nákup komunální techniky
5) Rekonstrukce sportovního areálu
6) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací.
Usnesení č. 25/3/2015
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Třebovice na rok 2015 (příloha č. 2) a schvaluje čerpání
sociálního fondu a Fondu rozvoje bydlení za rok 2014 a tvorbu fondů na rok 2015 (přílohy č. 3 –
6), součástí schvalovaného rozpočtu jsou i závazné ukazatele pro příspěvkovou organizaci,
příspěvky, transfery, dary, investice a větší opravy dle přílohy č. 2.
Usnesení č. 26/3/2015
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 ke Směrnici č. 1/2008 v předloženém znění (příloha č. 7).
Usnesení č. 27/3/2015
Zastupitelstvo schvaluje zápůjčku z FRB p. M.H. ve výši 50.000,- Kč.
Usnesení č. 28/3/2015
Zastupitelstvo schvaluje nákup komunální techniky pro údržbu zeleně od fi Strom Praha, a.s.
Praha Vinoř:
- Profesionální žací traktor John Deere x950R za částku 495.000,- Kč + DPH.
- Čelní nakladač John Deere H310 za částku 261.850,- Kč + DPH.
Usnesení č. 29/3/2015
Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci 2/3 (1.436 m2) povrchu sportovního areálu Třebovice,
antuka bude nahrazena umělým povrchem (trávou druhé generace). Vzniknou nové kurty pro
tenis, volejbal a malou kopanou. Zachován bude jeden antukový kurt, který bude oddělen
ochrannou sítí. Rekonstrukci provede firma JM Demicar s.r.o. Slavkov u Brna za celkovou cenu
1.963.519,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 30/3/2015
Zastupitelstvo schvaluje „Výroční zprávu Obce Třebovice v oblasti poskytování informací podle
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ za rok 2014.
Informativní výpis vyhotovila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 17.2.2015
Sejmuto: 5.3.2015
Současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

