IFORMATIVÍ VÝPIS USESEÍ Z 16. ZASEDÁÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE
Konaného dne 11. května 2017 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:20 hod.
Usnesení č. 168/16/2017
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Milana Hejče a Lukáše Jandu a zapisovatelem Bc. Věru
Haňákovou.
Usnesení č. 169/16/2017
Zastupitelstvo schvaluje program 16. zasedání:
1) Závěrečný účet obce za rok 2016
2) Schválení účetní závěrky obce za rok 2016
3) Výjimka z počtu žáků v ZŠ
4) Sadové úpravy
5) Nájem hostince
6) Rozpočtové opatření 2/2017
7) Cenové nabídky na stavbu III. části obecní splaškové kanalizace
8) Žádost o poskytnutí daru
Usnesení č. 170/16/2017
Zastupitelstvo uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a závěrečným účtem obce za rok
2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 bez výhrad.
Usnesení č. 171/16/2017

Protokol o schválení účetní závěrky obce Třebovice za rok 2016:
Identifikace účetní závěrky:
Obec Třebovice, Třebovice čp. 238, 561 24 Třebovice
IČO 00279650 DIČ CZ00279650
Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:
11. května 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
Miroslav Poljak, zastupitel
Jindřich Ryšina, zastupitel
Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Třebovice dne 11.5.2017 schvaluje účetní závěrku obce Třebovice
k 31.12.2016.
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 12.4.2017
- 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.
Usnesení č. 172/16/2017
Zastupitelstvo povoluje 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 2017/2018. Pokud
zřizovatel tuto výjimku povolí, zavazuje se tím k úhradě zvýšených výdajů na vzdělávací činnost
školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. Pro školní rok 2017/2018 chybí do
nejnižšího počtu žáků pro školu tvořenou třemi třídami 4 žáci (vyhláška 48/2005 Sb. stanovuje
nejméně 42 žáků).
Usnesení č. 173/16/2017
Zastupitelstvo schvaluje zadání sadových úprav dle nabídky fi Ing. Renaty Břeňové, GARDEN
SERVIS, Dolní Újezd, cena 362.417,80.
Usnesení č. 174/16/2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.
Usnesení č. 175/16/2017
Zastupitelstvo schvaluje zadání stavby „Třebovice – příprava pro stavbu III. části obecní
splaškové kanalizace“ (čistírna odpadních vod pro budoucí rodinné domy podél silnice I/14
směrem na Lanškroun) firmě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. za nabídkovou
cenu 2.908.630,- Kč + DPH.

Usnesení č. 176/16/2017
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o finanční dar na dopravní hřiště ve výši 85.500,- Kč na
Pardubický kraj.
Usnesení č. 177/16/2017
Zastupitelstvo schvaluje účast v elektronické anglické aukci na nemovitost č.p. 2 a přilehlé
pozemky. Vyvolávací cena je 2.100.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu příhozy až do výše
3.000.000,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Zastupitelstvo bere na vědomí, že smlouva o nájmu nebytových prostor v čp. 14 – hostince bude uzavřena
s paní Annou Saifrtovou, nájemné bude stanoveno ve výši 1,- Kč.

Informativní výpis vyhotovila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 16.5.2017
Sejmuto: 31.5.2017
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.

