Obec Třebovice
561 24 Třebovice čp. 238, IČO 002 79 650, DS q8dbfqr, ou.trebovice@tiscali.cz

Informativní výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Třebovice
Konaného dne 24.9.2018 na Obecním úřadě Třebovice od 17:00 do 17:30 hodin.
Usnesení č. 246/25/2018
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu: Daniela Dvořáka a Miroslava Poljaka.
Zastupitelstvo určuje zapisovatelem: Bc. Věru Haňákovou.
Usnesení č. 247/25/2018
Zastupitelstvo schvaluje program 25. zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Rozpočtové opatření č. 6/2018
Prodej pozemků
Darovací smlouva
Směrnice Fondu rozvoje bydlení
Směrnice Pravidla rozpočtového provizoria
Žádost o zápůjčku z FRB
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Závěrečný účet ROT za rok 2017
Zápisy ze zasedání finančního a kontrolního výboru.

Usnesení č. 248/25/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 v předloženém znění.
Usnesení č. 249/25/2018
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 354, zahrada o výměře 86 m2 v k.ú. a obci
Třebovice M. V. za cenu 5 000,- Kč (DPH osvobozeno). Cena byla určena na základě znaleckého
posudku na ocenění pozemku bez venkovních úprav, plotu a podezdívky a okrasných rostlin.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. 250/25/2018
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků:
p.č. 390/3, zahrada o výměře 23 m2
p.č. 382, ostatní plocha o výměře 382 m2
p.č. 383/1, ostatní plocha o výměře 69 m2
p.č. 383/2, ostatní plocha o výměře 88 m2
p.č. 385/2, zahrada o výměře 2 m2
p.č. 385/3, zahrada o výměře 19 m2
část pozemku p.č. 1513/1, ostatní plocha o výměře do 800 m2 vše v k.ú. a obci Třebovice.
Usnesení č. 251/25/2018
Zastupitelstvo vydává Směrnici č. 2/2018 upravující nakládání s peněžními prostředky Fondu
rozvoje bydlení obce Třebovice. Směrnice nabývá účinnosti 1. října 2018 (příloha č. 3).
Usnesení č. 252/25/2018
Zastupitelstvo vydává Směrnici č. 3/2018, kterou stanovuje pravidla rozpočtového provizoria.
Směrnice nabývá účinnosti 1. října 2018 (příloha č. 4).
Usnesení č. 253/25/2018
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení:
- J. R., ve výši 100 000,- Kč,
- T. P., ve výši 60 000,- Kč, bez úroku na ČOV.
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Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Poskytnutí účelově neurčeného peněžitého daru městem Česká Třebová obci Třebovice
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce,
- Závěrečný účet DSO ROT za rok 2017
- Zápisy ze zasedání finančního a kontrolního výboru.
Informativní výpis usnesení vyhotovila a vyvěsila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 2.10.2018
Sejmuto: 18.10.2018
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.
Současně zveřejněno na webových stránkách obce.
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