Informativní výpis usnesení
z 21. zasedání
Zastupitelstva obce Třebovice
Konaného dne 22.2.2018 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:25 hodin.
Usnesení č. 213/21/2018
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Daniela Dvořáka a Dušena Stolarika
a zapisovatelem Bc. Věru Haňákovou.
Usnesení č. 214/21/2018
1) Rozpočtová opatření
2) Prodej a nákup pozemků
3) Smlouva
4) Zápůjčky z FRB
5) Závěrečný účet obce
6) Schválení účetní závěrky obce
7) Schválení účetní závěrky ZŠ
8) Výroční zpráva za rok 2017, poskytování informací
9) Výběrové řízení na komunální techniku
10) Odpadové a vodní hospodářství
11) Zápisy kontrolního a finančního výboru
Usnesení č. 215/21/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 v předloţeném znění.
Usnesení č. 216/21/2018
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 1513/1 nově označené jako 1513/5, ostatní
plocha o výměře 503 m2 v k.ú. a obci Třebovice manţelům K. za cenu 20.000,- včetně DPH.
Usnesení č. 217/21/2018
Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemků p.č. 1682/27, ostatní plocha o výměře 84 m2 a pozemek
p.č. 1826/7, ostatní plocha o výměře 27 m2 vše v k.ú. a obci Třebovice od Státního statku Jeneč,
státního podniku v likvidaci, IČ 000 16 918, Praha za cenu dle znaleckého posudku a uhradíme
náklady související s převodem (znalecký posudek a kolek).
Usnesení č. 218/21/2018
Zastupitelstvo rozhoduje o převodu podílu ve společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, který odpovídá
19 kusům kmenových akcií na paní K.K. za cenu 9.500,- Kč.
Usnesení č. 219/21/2018
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí zápůjčky:
- p. M.P.ve výši 100.000,- Kč,
- p. J. M. ve výši 100.000,- Kč,
- p. M. Ř. ve výši 100.000,- Kč.
Usnesení č. 220/21/2018
Zastupitelstvo obce Třebovice vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez
výhrad a schvaluje závěrečný účet obce Třebovice za rok 2017.
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Usnesení č. 221/21/2018
Protokol o schválení účetní závěrky obce Třebovice za rok 2017:
Identifikace účetní závěrky:
Obec Třebovice, Třebovice čp. 238, 561 24 Třebovice
IČO 00279650 DIČ CZ00279650
Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:
22. února 2018
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
Libor Gremlica, starosta obce
Daniel Dvořák, zastupitel
Bc. Věra Haňáková, zastupitel
Milan Hejč, místostarosta
Miroslav Poljak, zastupitel
Jindřich Ryšina, zastupitel
Dušan Stolarik, zastupitel
Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Třebovice dne 22.2.2018 schvaluje účetní závěrku obce Třebovice
k 31.12.2017.
Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
- rozvaha k 31.12.
- výkaz zisku a ztráty k 31.12.
- příloha k 31.12.
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.
- zpráva o provedení finanční kontroly
- zpráva z přezkumu hospodaření z 24.1.2018
- inventarizační zpráva k 31.12.
Schvalovací orgán v průběhu celého roku efektivně posuzoval rizika a moţné ztráty
v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit a tím omezil vznik problémů,
které by vedly k neschválení účetní závěrky.
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Usnesení č. 222/21/2018
Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2017:
Identifikace účetní závěrky:
Mateřská škola a Základní škola Třebovice, Třebovice čp. 214, 561 24 Třebovice
IČO 75015099 DIČ CZ75015099
Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 22. února 2018
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
Libor Gremlica, starosta obce
Daniel Dvořák, zastupitel
Bc. Věra Haňáková, zastupitel
Milan Hejč, místostarosta
Miroslav Poljak, zastupitel
Jindřich Ryšina, zastupitel
Dušan Stolarik, zastupitel
Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Třebovice dne 22.2.2018 schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola a Základní škola Třebovice k 31.12.2017.
Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
- rozvaha k 31.12.
- výkaz zisku a ztráty k 31.12.
- příloha k 31.12.
- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v roce 2017
- inventarizační zpráva k 31.12.
- závěrečný účet za rok 2017.
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů:
Výsledek hospodaření za rok 2017 je zisk ve výši 24.196,27 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření takto:
Příděl do rezervního fondu: 5.196,27 Kč a příděl do fondu odměn 19.000,- Kč.
Usnesení č. 223/21/2018
Zastupitelstvo schvaluje Výroční zprávu o činnosti Obce Třebovice v roce 2017 v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
v platném znění.
Usnesení č. 224/21/2018
Zastupitelstvo schvaluje nákup komunálního traktoru John Deer 3045R s příslušenstvím za cenu
2.045.355,- Kč s DPH od firmy STROM PRAHA a.s., Středisko Helvíkovice, Helvíkovice 33,
564 01 Ţamberk, IČ 257 51 069.
Informativní výpis usnesení vyhotovila a vyvěsila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 12.3.2018
Sejmuto: 27.3.2018
Upravená verze dokumentu z důvodu dodrţení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle
zákona na ochranu osobních údajů. Zápis ze zasedání je připraven k nahlédnutí na OÚ Třebovice.
Současně zveřejněno na webových stránkách obce.
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