IFORMATIVÍ VÝPIS USESEÍ Z 4. ZASEDÁÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE
Konaného dne 21. dubna 2015 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:55 hod.
Usnesení č. 31/4/2015
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Věru Haňákovou a Milana Hejče a zapisovatelem
Dušana Stolarika.
Usnesení č. 32/4/2015
Zastupitelstvo schvaluje program 4. zasedání:
1) Závěrečný účet obce Třebovice za rok 2014
2) Schválení účetní závěrky obce za rok 2014
3) Schválení účetní závěrky PO za rok 2014
4) Rozpočtový výhled
5) Rozpočtové opatření č. 1/2015
6) Zápůjčky z FRB
7) Záměr prodeje pozemku
8) Nákup mulčovače
9) Cenová nabídka na provedení výběrového řízení
10) Smlouvy
11) Nákup vrat a zabezpečovacího zařízení pro technickou budovu
12) Kalkulace vodného
Usnesení č. 33/4/2015
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce Třebovice sestavený k 31.12.2014 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením obce Třebovice bez výhrad.

Usnesení č. 34/4/2015
Protokol o schválení účetní závěrky obce Třebovice za rok 2014:
Identifikace účetní závěrky:
Obec Třebovice, Třebovice čp. 238, 561 24 Třebovice
IČO 00279650 DIČ CZ00279650
Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:
21. dubna 2015
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
Libor Gremlica, starosta obce
Daniel Dvořák, zastupitel
Bc. Věra Haňáková, zastupitel
Milan Hejč, místostarosta
Tomáš Pavlík, zastupitel
Jindřich Ryšina, zastupitel
Dušan Stolarik, zastupitel
Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Třebovice dne 21.4.2015 schvaluje účetní závěrku obce Třebovice
k 31.12.2014.
Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
- rozvaha k 31.12.2014
- výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014
- příloha k 31.12.2014
- zpráva o provedení finanční kontroly z roku 2014
- zpráva z přezkumu hospodaření z 19.1.2015
- inventarizační zpráva k 31.12.2014
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.

Usnesení č. 35/4/2015
Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2013:
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:
21.dubna 2015
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
Libor Gremlica, starosta obce
Daniel Dvořák, zastupitel
Bc. Věra Haňáková, zastupitel
Milan Hejč, místostarosta
Tomáš Pavlík, zastupitel
Jindřich Ryšina, zastupitel
Dušan Stolarik, zastupitel
Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Třebovice dne 21.4.2015 schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola a Základní škola Třebovice k 31.12.2014.
Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
- rozvaha k 31.12.2014
- výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014
- příloha k 31.12.2014
- zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly v roce 2014
- inventarizační zpráva k 31.12.2014.
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů:
Výsledek hospodaření za rok 2014 je zisk ve výši 45.697,47 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření takto:
Příděl do fondu odměn: 27.000,- Kč
Příděl do rezervního fondu: 18.697,47 Kč.
Usnesení č. 36/4/2015
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na období 2016 – 2018.
Usnesení č. 37/4/2015
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 1/2015.
Usnesení č. 38/4/2015
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí zápůjčky z FRB panu R.P. ve výši 100.000,- Kč a panu F. K.
ve výši 100.000,- Kč.
Usnesení č. 39/4/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje p.p.č. 773/1, orná půda o výměře 32 899 m2 v k.ú. a obci
Třebovice.
Usnesení č. 40/4/2015
Zastupitelstvo schvaluje pořízení svahového mulčovače Agromec AGO - C Hadrox 165 včetně
příslušenství za částku 181.440 Kč + DPH od společnosti Strom Praha a.s. Praha 9 Vinoř.

Usnesení č. 41/4/2015
Zastupitelstvo schvaluje zadání vypracování výběrového řízení na akci „Třebovice – zasíťování
pozemku pro stavbu RD panu Petrovi Kolínskému, Vančurova 159, Lanškroun za cenu 22.200,Kč (bez DPH).
Usnesení č. 42/4/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. IV-12-2013155/VB/0, název stavby: Třebovice 1963,
pí. Řežábková, SS 100, nn, o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu. Výše jednorázové náhrady bude činit 3.700,- Kč + DPH.
Usnesení č. 43/4/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 9900081353/1/2015 o zřízení věcného břemene –
služebnosti. Výše jednorázové náhrady je 1.000,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 44/4/2015
Zastupitelstvo schvaluje instalaci garážových vrat za částku 86.602,-Kč vč DPH a
zabezpečovacího zařízení za částku 29.367,-Kč vč DPH do objektu technické budovy /býv.
hasičárny/ firmě Bohdan Rybka Dlouhá Třebová 59.
Usnesení č. 45/4/2015
Zastupitelstvo schvaluje cenu vodného pro rok 2015 ve výši 19,- Kč včetně DPH.
Informativní výpis vyhotovila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 22.4.2015
Sejmuto: 11.5.2015
Současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

