Informativní výpis usnesení
z 19. zasedání
Zastupitelstva obce Třebovice
Konaného dne 31. října 2017 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:20 hodin.
Usnesení č. 193/19/2017
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Jindřicha Ryšinu a Dušana Stolarika
a zapisovatelem Bc. Věru Haňákovou.
Usnesení č. 194/19/2017
Zastupitelstvo schvaluje program 19. zasedání:
1) Rozpočtová opatření
2) Nákup pozemku
3) Prodej pozemků
4) Dodatek č. 1 k sociálnímu fondu
5) Smlouvy
6) Zápůjčka z FRB
Usnesení č. 195/19/2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 v předloženém znění.
Usnesení č. 196/19/2017
Zastupitelstvo schvaluje nabytí pozemku p.č. 1737/3, ostatní plocha o výměře 52 m2 v k.ú. a
obci Třebovice od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci za cenu 2.550,- Kč +
náklady související s převodem nemovité věci.
Usnesení č. 197/19/2017
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků:
- části p.č. 1513/1, ostatní plocha o výměře do 700 m2
- p.p.č. 773/17, orná půda o výměře 1097 m2 (k pozemku bude zřízeno předkupní právo a
právo zpětné koupě ve prospěch obce Třebovice)
vše v k.ú. a obci Třebovice.
Usnesení č. 198/19/2017
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1728/54, ostatní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. a
obci Třebovice firmě PEVI, s.r.o. Lanškroun, IČ 25961373, za cenu 50,- Kč.
Usnesení č. 199/19/2017
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 1/2016, o vytvoření a použití sociálního
fondu pro zaměstnance a uvolněné zastupitele obce Třebovice v navrženém znění.
Usnesení č. 200/19/2017
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu mezi obcí Třebovice a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
Děčín o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV12-2016480/VB/1, Třebovice-DOMLEV-SV201+KNN+SS200 na pozemku p.č. 1681/44,
ostatní plocha v k.ú. a obci Třebovice.
Usnesení č. 201/19/2017
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu mezi obcí Třebovice a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
Děčín o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV12-2016463/VB/2, Třebovice-125/2-Rusyn-svod + SS200-KNN na pozemku p.č. 1688/1,
ostatní plocha v k.ú. a obci Třebovice.

Usnesení č. 202/19/2017
Zastupitelstvo schvaluje zápůjčku z FRB p. M.F. ve výši 100.000,- Kč.
Informativní výpis usnesení vyhotovila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 1.11.2017
Sejmuto: 16.11.2017
Současně zveřejněno na webových stránkách obce.
Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů
podle zákona na ochranu osobních údajů. Zápis ze zasedání je připraven k nahlédnutí na OÚ
Třebovice.
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