IFORMATIVÍ VÝPIS USESEÍ Z 12. ZASEDÁÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE
Konaného dne 9. listopadu 2016 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:20 hod.
Usnesení č. 126/12/2016
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Milana Hejče a Miroslava Poljaka a zapisovatelem
Dušana Stolarika.
Usnesení č. 127/12/2016
Zastupitelstvo schvaluje program 12. zasedání:
1) Rozpočtové opatření č. 4/2016
2) Prodej pozemků
3) Smlouvy
4) Úsekový měřič rychlosti
5) Dílčí přezkoumání hospodaření
Usnesení č. 128/12/2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 v navrženém znění.
Usnesení č. 129/12/2016
Zastupitelstvo schvaluje prodej části p.p.č.773/1, orná půda dle GP 621-132/2015 nově
označeného jako p.p.č. 773/12, orná půda o výměře 1012 m2 v k.ú. a obci Třebovice manželům L.
a P. Š. za cenu 300,- Kč/m2.
Usnesení č. 130/12/2016
Zastupitelstvo schvaluje prodej části p.p.č. 773/1 o výměře 1510 m2 manželům M. za cenu 25,Kč/m2, kupující si nechá pozemek vytyčit na vlastní náklady.
Usnesení č. 131/12/2016
ZO schvaluje prodej části p.p.č.773/1, orná půda dle GP 621-132/2015 nově označeného jako
p.p.č. 773/19, orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. a obci Třebovice panu F. H. za cenu 300,Kč/m2.
Usnesení č. 132/12/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-200533/VB/01 název stavby:
Třebovice, Povodí Labe – přeložky NN v předloženém znění.
Usnesení č. 133/12/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Třebovice
121, OBEC – nové OM, KNN, NN č. IP-12-2007067/VB/1 mezi Obcí Třebovice (jako povinná)
a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou náhradu 1.210,- Kč.
Usnesení č. 134/12/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup kamerového systému pro měření
úsekové rychlosti za cenu 1.257.813,20 Kč včetně DPH s fi AŽD Praha s.r.o.
Usnesení č. 135/12/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření servisní smlouvy k provedení servisních a profylaktických
činností na zařízení pro typově schválené stanovené měřidlo úsekové rychlosti na dva roky za
cenu 209.325,20 Kč včetně DPH s fi AŽD Praha s.r.o.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
že dne 19.10.2016 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Třebovice se závěrem, že
nebyly zjištění chyby a nedostatky
Informativní výpis vyhotovila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 14.11.2016
Sejmuto: 30.11.2016
Současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.
Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona o ochraně osobních údajů. Zápis ze zasedání je připraven k nahlédnutí na OÚ Třebovice.

