IFORMATIVÍ VÝPIS USESEÍ Z 14. ZASEDÁÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE
Konaného dne 7. února 2017 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:20 hod.
Usnesení č. 144/14/2017
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Tomáše Pavlíka a Daniela Dvořáka a zapisovatelem
Dušana Stolarika.
Usnesení č. 145/14/2017
Zastupitelstvo schvaluje program 14. zasedání:
1) Veřejnoprávní smlouva
2) Rozpočet na rok 2017
3) Prodej pozemků
4) Výroční zpráva za rok 2016, poskytování informací
5) Dodatek č. 3 ke směrnici č. 1/2008
6) Zápůjčky z FRB
7) Informace o hospodaření – vodní a odpadové hospodářství, hostinec
8) Zápisy finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 146/14/2017
Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých úkolů městské policii, kterou
se město Česká Třebová zavazuje k výkonu úsekového měření rychlosti projíždějících vozidel
prostřednictvím stacionárního měřiče rychlosti. Měření rychlosti bude prováděno po dobu
účinnosti smlouvy na silnici I/14 v k.ú. obce Třebovice výhradně na místech určených Policií ČR.
Usnesení č. 147/14/2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Třebovice na rok 2017 (příloha č. 3) a schvaluje čerpání
sociálního fondu a fondu rozvoje bydlení za rok 2016 a tvorbu fondů na rok 2017 (příloha č. 3),
součástí schvalovaného rozpočtu jsou i závazné ukazatele pro příspěvkovou organizaci,
příspěvky, transfery, dary, investice a větší opravy dle přílohy č. 3.

Usnesení č. 148/14/2017
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu:
Na příjmové straně rozpočtu:
a) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy). Tyto prostředky nesmí starosta zapojit
do výdajů, ale rozpočtují se do financování. O jejich případném zapojení do výdajů rozhodne
zastupitelstvo.
b) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové příjmy) do výše
100.000 Kč. Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů rozpočtu kromě účelově určených darů.
c) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení účelových dotací
v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti o transfer nebo jsou transfery
poskytovány na základě právních předpisů. Tyto prostředky starosta zapojuje do výdajů.
Na výdajové straně rozpočtu:
a) navýšení závazného ukazatele do výše 200.000 Kč v období mezi jednotlivými zasedání zastupitelstva.
Tato pravomoc se nevztahuje na závazné ukazatele „příspěvky na provoz“ zřízené příspěvkové organizaci.
Navýšení jednoho závazného ukazatele musí být kompenzováno snížením jiného závazného ukazatele na
výdajové straně rozpočtu, aby rozpočtovým opatřením nedošlo ke snížení přebytku nebo ke zvýšení
schodku schváleného (upraveného) rozpočtu.
b) přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové výdaje) u akcí,
které byly schváleny zastupitelstvem, ale u kterých je nutné po uskutečnění plnění výdajů provést správné
zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou.
c) navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 100 000 Kč a to jen v případech,
kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo řízené organizace, v případech havárií
nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod, dále když včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a
dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady a k dalším případům
zabránění škod. Dále v případě úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
- Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření
starostou.

Usnesení č. 149/14/2017
Zastupitelstvo zrušuje usnesení č. 87/8/2016 ze dne 10.3.2016.
Usnesení č. 150/14/2017
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 773/1, orná půda dle GP 621-132/2015
označeného jako p.p.č. 773/14, orná půda o výměře 872 m2 v k.ú. Třebovice panu J. J., bytem
Litomyšl za cenu 300,- Kč/m2.
Usnesení č. 151/14/2017
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 1686/2, ostatní plocha o výměře do 300 m2
v k.ú. a obci Třebovice
Usnesení č. 152/14/2017
Zastupitelstvo schvaluje Výroční zprávu o činnosti Obce Třebovice v roce 2016 v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
v platném znění.

Usnesení č. 153/14/2017
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 3 ke směrnici č. 1/2008 o vytvoření a použití účelových
prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Třebovice.
Usnesení č. 154/14/2017
Zastupitelstvo schvaluje zápůjčky z FRB:
- Panu V.P. – 100.000,- Kč na rekonstrukci koupelny a výměnu oken.
- Paní L.P. – 100.000,- Kč na obnovu střechy.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Informace o hospodaření:
- Vodní hospodářství – kalkulace na rok 2017, hospodaření (příloha č.6).
- Odpadové hospodářství (příloha č. 7).
- Hostinec (příloha č. 8).
Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru.

Informativní výpis vyhotovila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 9.2.2017
Sejmuto: 27.2.2017
Současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.
Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona o ochraně osobních údajů. Zápis ze zasedání je připraven k nahlédnutí na OÚ Třebovice.

