IFORMATIVÍ VÝPIS USESEÍ Z 15. ZASEDÁÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE
Konaného dne 30. března 2017 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:30 hod.
Usnesení č. 155/15/2017
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Věru Haňákovou a Tomáše Pavlíka a zapisovatelem
Dušana Stolarika.
Usnesení č. 156/15/2017
Zastupitelstvo schvaluje program 15. zasedání:
1) Smlouvy
2) Prodej pozemků
3) Schválení účetní závěrky MŠ a ZŠ Třebovice
4) Zápůjčky z FRB
5) Rozpočtové opatření
6) OSTAS Třebovice s.r.o.
Usnesení č. 157/15/2017
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 01/17/Jf mezi obcí Třebovice a firmou VAK
Jablonné nad Orlicí, a.s. na zhotovení projektové dokumentace „Třebovice – Prodloužení
komunikace a inženýrské sítě“. Cena díla je 145.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. 158/15/2017
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 02/17/Jf mezi obcí Třebovice a firmou VAK
Jablonné nad Orlicí, a.s. na zhotovení projektové dokumentace „Třebovice – Prodloužení
chodníku u solární elektrárny. Cena díla je 72.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. 159/15/2017
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. D 004/2017 mezi obcí Třebovice a firmou JM
DEMICARR s.r.o., Slavkov u Brna na zhotovení „Víceúčelového hřiště s umělým trávníkem“.
Cena díla je 874.753,- Kč + DPH.
Usnesení č. 160/15/2017
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
8800081023/2/BVB/P na pozemku p.č. 347/3 v k.ú. Třebovice, které spočívá v právu zřídit a
provozovat na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět na
budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení.
Usnesení č. 161/15/2017
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zapojení do systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Třebovice č.
2/2017 se společností ZEMPRO CZ s.r.o., IČO 620 61 071, 561 24 Třebovice 79 za roční úplatu
1.500,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 162/15/2017
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 773/1, orná půda dle GP 621-132/2015
označeného jako p.p.č. 773/18, orná půda o výměře 1107 m2 v k.ú. Třebovice panu P. N. a paní I.
N., za cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 163/15/2017
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 773/1, orná půda dle GP 621-132/2015
označeného jako p.p.č. 773/17, orná půda o výměře 1097 m2 v k.ú. Třebovice panu T.R. a Mgr. P.
H. za cenu 300,- Kč/m2.
Usnesení č. 164/15/2017
Zastupitelstvo schvaluje prodej části p.p.č. 1686/2, ostatní plocha dle GP 649-005/2017
označeného jako p.p.č. 1686/4, ostatní plocha o výměře 273 m2 v k.ú a obci Třebovice manželům
B. za cenu 11.000,- Kč/m2.
Usnesení č. 165/15/2017
Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2016:
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: 30. března 2017
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
Libor Gremlica, starosta obce
Daniel Dvořák, zastupitel
Bc. Věra Haňáková, zastupitel
Milan Hejč, místostarosta
Lukáš Janda, zastupitel
Tomáš Pavlík, zastupitel
Miroslav Poljak, zastupitel
Jindřich Ryšina, zastupitel
Dušan Stolarik, zastupitel
Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Třebovice dne 30.3.2017 schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola a Základní škola Třebovice k 31.12.2016.
Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
- rozvaha k 31.12.2016
- výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
- příloha k 31.12.2016
- zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly v roce 2016
- inventarizační zpráva k 31.12.2016
- závěrečný účet za rok 2016.
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů:
Výsledek hospodaření za rok 2016 je zisk ve výši 9.831,67 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření takto:
Příděl do rezervního fondu: 2.031,67 Kč a příděl do fondu odměn 7.800,- Kč.
Usnesení č. 166/15/2017
Zastupitelstvo schvaluje zápůjčky z FRB:
- Panu J. K. - 100.000 Kč na výměnu oken,
- Paní A.S. – 100.000 Kč na rekonstrukci koupelny, WC, sprchy nebo kuchyně v rodinném
domě a výměnu oken.

Usnesení č. 167/15/2017
Zastupitelstvo schvaluje převod finančních prostředků ve výši základního jmění tj. 100.000 Kč do
pokladny firmy OSTAS Třebovice s.r.o.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
provedené rozpočtové opatření č. 1/2017, kterým byly rozpočtovány finanční prostředky
průtokové dotace pro základní školu.
Informativní výpis vyhotovila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 5.4.2017
Sejmuto: 20.4.2017
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.

