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

Informativní výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Třebovice
Konaného dne 24.4.2019 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:45 hodin.
Usnesení č. 34/4/2019
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu: Ladislava Kříže a Daniela Dvořáka.
Zastupitelstvo určuje zapisovatelem: Bc. Věru Haňákovou.
Usnesení č. 35/4/2019
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání:
1) Rozpočtové opatření č. 2/2019 a č. 3/2019
2) Prodej pozemků
3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
4) Žádost o povolení výjimky z počtu žáků
5) Dražba
6) OSTAS Třebovice s.r.o.
7) Zápůjčka z FRB
8) Oddací místo
9) Zápisy kulturního a finančního výboru
10) Dodatek k servisní smlouvě
Usnesení č. 36/4/2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 v navrženém znění.
Usnesení č. 37/4/2019
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1691/4, zahrada o výměře 70 m2 v k.ú. a
obci Třebovice.
Usnesení č. 38/4/2019
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 758/3, orná půda o výměře 1 927 m2 v k.ú. a obci
Třebovice firmě MADOS MT s.r.o., IČO 25297899, 517 41 Lupenice 51, za cenu 27 750,- Kč
(osvobozeno od DPH). Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy.
Usnesení č. 39/4/2019
Zastupitelstvo schvaluje text smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
souhlas se zřízením stavby a souhlas se vstupem na pozemek pro umístění stavby „Splašková
kanalizace a ČOV Třebovice“. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavíráním smluv s jednotlivými
majiteli pozemků, na kterých bude stavba umístěna.
Usnesení č. 40/4/2019
Zastupitelstvo povoluje v souladu s § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., výjimku z nejnižšího
počtu žáků stanoveného zákonem č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním a
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcím právním předpisem
vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky pro školní rok 2019/2020 v MŠ a ZŠ Třebovice.
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Usnesení č. 41/4/2019
Zastupitelstvo na základě oznámení o konání a podmínkách prodeje nepotřebných nemovitostí
České pošty, s.p., formou E-aukce vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas se všemi podmínkami
převodu nemovitostí včetně propadné kauce a kupní smlouvou a rozhoduje o účasti obce v Eaukci na koupi pozemků se stavbou občanského vybavení Třebovice čp. 237 (bývalá pošta),
pozemky p.č. st. 309, p.č. 351/3 včetně všech součástí a příslušenství, minimální kupní cena je
1 415 630,- Kč + náklady spojené s převodem - za znalecký posudek, průkaz energetické
náročnosti budovy, zpráva o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie a správní poplatek za vklad
na katastr nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby jménem obce činil příhozy až
do výše 2 000 000,- Kč. V případě úspěšného vydražení nemovitostí pověřuje starostu k uzavření
kupní smlouvy.
Usnesení č. 42/4/2019
Rozhodnutí jediného společníka o změně jednatelů
Obec Třebovice je jediný společník společnosti OSTAS Třebovice s.r.o., IČO 25289128, sídlem
č.p. 238, 561 24 Třebovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové pod sp. zn. C 13282. Jakožto jediný společník obec Třebovice rozhoduje následovně:
- Zastupitelstvo obce Třebovice odvolává jednatele pana F. S. a V. K
- Zastupitelstvo obce Třebovice jednatelem společnosti jmenuje pana Libora Gremlicu a
pana Tomáše Pavlíka.
Usnesení č. 43/4/2019
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí zápůjčky z FRB panu R. S. ve výši 200 000,- Kč a změnu
zápůjčky z FRB panu T. P. schvaluje poskytnutí zápůjčky z FRB na opravu střechy s úrokem
2%.
Usnesení č. 44/4/2019
Zastupitelstvo dne 13.2.2012 usnesením č. 114/2/2012 schválilo uzavírání manželství na OÚ
Třebovice a určilo úřední místa a úřední dny k uzavírání manželství, tímto Zastupitelstvo určuje
další úřední místo k uzavírání manželství:
Pozemek p.č. 820/4 v k.ú. a obci Třebovice.
Usnesení č. 45/4/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě čj. 625/2016, kterým se
prodlouží platnost servisní smlouvy k provedení servisních a profylaktických činností pro měřidlo
úsekové rychlosti a pověřuje starostu uzavřením dodatku.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Rozpočtovou změnu č. 2/2019.
- Zápis kontrolního a finančního výboru.
Informativní výpis usnesení vyhotovila a vyvěsila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 30.4.2019
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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