Obec Třebovice
561 24 Třebovice čp. 238, IČO 002 79 650, DS q8dbfqr, ou.trebovice@tiscali.cz

Informativní výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Třebovice
Konaného dne 26.2.2019 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:35 hodin.
Usnesení č. 25/3/2019
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu: Ladislava Kříže a Jindřicha Ryšinu.
Zastupitelstvo určuje zapisovatelem: Bc. Věru Haňákovou.
Usnesení č. 26/3/2019
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání:
1) Rozpočtové opatření č. 1/2019
2) Zápůjčky z FRB
3) Prodej pozemků
4) Smlouvy
5) Schválení účetní závěrky MŠ a ZŠ Třebovice
6) Výroční zpráva
7) Odpadové a vodní hospodářství
Usnesení č. 27/3/2019
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení:
- L. D., ve výši 200 000,- Kč,
- M.F., ve výši 200 000,- Kč,
- L. G., ve výši 200 000,- Kč,
zápůjčky budou poskytnuty v pořadí podaných žádosti po naplnění fondu finančními prostředky
ze splácení poskytnutých zápůjček. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k uzavření smluv o
zápůjčce.
Usnesení č. 28/3/2019
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 1513/1 (nově označena 1513/6), ostatní plocha
o výměře 719 m2 v k.ú. a obci Třebovice p. J. K., za cenu 50,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje
starostu uzavřením kupní smlouvy.
Usnesení č. 29/3/2019
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 1513/1 (nově označena 1513/7), ostatní plocha
o výměře 207 m2 v k.ú. a obci Třebovice p. J.P., za cenu 50,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje
starostu uzavřením kupní smlouvy.
Usnesení č. 30/3/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucím předání vyvolané investice
č. O994190040 mezi Povodím Labem, státní podnik, Hradec Králové, IČO 70890005 a obcí
Třebovice. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
Usnesení č. 31/3/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Multiaqua s.r.o., IČO 60113111,
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové na vypracování kompletní projektové dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí akce: „Splašková kanalizace Třebovice“ dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
-1-

Usnesení č. 32/3/2019
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcných břemen na pozemcích p.č. 1690/3, 1690/34, 1690/13,
1699/1, 1685/14, 1685/9, 299/17, 1741, 279/1, 299/16, 347/3, 1681/39, 1682/10 vše v k.ú. a obci
Třebovice (přeložky plynárenského zařízení vyvolané stavbou protipovodňových opatření na řece
Třebovce). Zastupitelstvo pověřuje starostu obce uzavřením smluv o budoucích smlouvách o
zřízení věcných břemene na výše uvedených pozemcích ve prospěch firmy GasNet, s.r.o., IČO
27295567, Ústí nad Labem.
Usnesení č. 33/3/2019
Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2018:
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: 26. února 2019
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
Libor Gremlica, starosta obce
Daniel Dvořák, zastupitel
Petr Kašpar, zastupitel
Ladislav Kříž, zastupitel
Tomáš Pavlík, místostarosta
Hana Petrová, zastupitelka
Jindřich Ryšina, zastupitel
Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Třebovice dne 26.2.2019 schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola a Základní škola Třebovice k 31.12.2018.
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 2018
- inventarizační zpráva k 31.12.
- závěrečný účet za rok 2018.
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů:
Výsledek hospodaření za rok 2018 je zisk ve výši 53.093,05 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření takto:
Příděl do rezervního fondu: 11.093,05 Kč a příděl do fondu odměn 42.000,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Rozpočtovou změnu č. 1/2019
- Informace o vodním hospodářství za rok 2018 a kalkulaci na rok 2019
- Informaci o odpadovém hospodářství za rok 2018.
Informativní výpis usnesení vyhotovila a vyvěsila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 28.2.2019
Sejmuto:
Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení 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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