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

Informativní výpis usnesení ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Třebovice
Konaného dne 26.6.2019 na Obecním úřadě Třebovice od 17:00 do 17:25 hodin.
Usnesení č. 46/5/2019
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu: Ladislava Kříže a Tomáše Pavlíka.
Zastupitelstvo určuje zapisovatelem: Bc. Věru Haňákovou.
Usnesení č. 47/5/2019
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání:
1) Rozpočtové opatření č. 4/2019 a č. 5/2019
2) Prodej pozemků
3) Zápůjčky z FRB
4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
5) Opatření obecné povahy Územní plán Třebovice
6) Účetní závěrka obce
7) Závěrečný účet obce
Usnesení č. 48/5/2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 v navrženém znění.
Usnesení č. 49/5/2019
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1691/4, zahrada o výměře 70 m2 v k.ú. a obci
Třebovice panu J. N. za cenu 7 000,- Kč (osvobozeno od DPH). Zastupitelstvo pověřuje starostu
uzavřením kupní smlouvy.
Usnesení č. 50/5/2019
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku části p.č. 1513/1, ostatní plocha o výměře 576 m2 (nově
označeno jako 1513/8) a pozemek p.č. st. 451, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v k.ú.
a obci Třebovice panu M. D. za cenu 29 550,- Kč (včetně DPH). Zastupitelstvo pověřuje starostu
uzavřením kupní smlouvy.
Usnesení č. 51/5/2019
Zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemků:
Pozemek obce p.č. 890/20, orná půda o výměře 5177 m2 v k.ú. a obci Třebovice za pozemek p.č.
1271, trvalý travní porost o výměře 5 409 m2 v k.ú. a obci Třebovice.
Usnesení č. 52/5/2019
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí zápůjčky z FRB:
- J. A. ve výši 200 000,- Kč.
- H. S. ve výši 100 000,- Kč.
- J. K. ve výši 200 000,- Kč.
Zápůjčky budou poskytnuty po naplnění fondu a podle došlého pořadí.
Usnesení č. 53/5/2019
Zastupitelstvo schvaluje převod finančních prostředků ve výši 600 000,- Kč na účet Fondu
rozvoje bydlení.
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Usnesení č. 54/5/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00 Praha 3 (číslo SAP: 11010-086389 k akci VPIC Č. Třebová (UO, SO03-12, úprava toku).
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
Usnesení č. 55/5/2019
Zastupitelstvo obce Třebovice
1. potvrzuje ověření souladu Územního plánu Třebovice s Politikou územního rozvoje ČR ve
znění aktualizace č. 1, Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje ve znění aktualizace č. 1,
se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje dle
ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a
2. vydává formou opatření obecné povahy Územní plán Třebovice ve smyslu ustanovení § 6 odst.
5 písm. c) stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 56/5/2019
Protokol o schválení účetní závěrky obce Třebovice za rok 2018:
Identifikace účetní závěrky:
Obec Třebovice, Třebovice čp. 238, 561 24 Třebovice
IČO 00279650 DIČ CZ00279650
Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:
26.6.2019
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
Libor Gremlica, starosta obce
Tomáš Pavlík, místostarosta
Daniel Dvořák, zastupitel
Milan Hejč, zastupitel
Petr Kašpar, zastupitel
Ladislav Kříž, zastupitel
Mgr. Hana Petrová, zastupitel
Jindřich Ryšina, zastupitel
Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Třebovice dne 26.6. 2019 schvaluje účetní závěrku obce 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.
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.
- zpráva o provedení finanční kontroly
- zpráva z přezkumu hospodaření z 4.6.2019
- inventarizační zpráva k 31.12.
Schvalovací orgán v průběhu celého roku efektivně posuzoval rizika a možné 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. 57/5/2019
Zastupitelstvo obce Třebovice vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez
výhrad a schvaluje závěrečný účet obce Třebovice za rok 2018.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Rozpočtovou změnu č. 4/2019.
Informativní výpis usnesení vyhotovila a vyvěsila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 18.7.2019
Sejmuto: 5.8.2019
Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle
obecného nařízení na ochranu osobních údajů a 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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