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

Informativní výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Třebovice
Konaného dne 19.9.2019 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:20 hodin.
Usnesení č. 58/6/2019
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu: Lukáše Jandu a Mgr. Hanu Petrovou
Zastupitelstvo určuje zapisovatelem: Bc. Věru Haňákovou.
Usnesení č. 59/6/2019
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání:
1) Rozpočtové opatření č. 6/2019 a č. 7/2019
2) Prodej pozemků
3) Kalkulace vodného a stočného
4) Strategie rozvoje sportu v obci
5) Zřízení Fondu na obnovu vodovodů a kanalizací
6) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
7) Smlouva o bezúplatném převodu a zřízení věcného práva
8) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce.
Usnesení č. 60/6/2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 v navrženém znění.
Usnesení č. 61/6/2019
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1502/2, orná půda o výměře do 800 m2
v k.ú. a obci Třebovice.
Usnesení č. 62/6/2019
. Zastupitelstvo schvaluje kalkulaci vodného a stočného na rok 2020:
- Vodné 20,- Kč + DPH v zákonné výši,
- Stočné 20,- Kč + DPH v zákonné výši.
Platnost: od 1.1.2020.
Usnesení č. 63/6/2019
Zastupitelstvo schvaluje Plán rozvoje sportu obce Třebovice 2019 -2026.
Usnesení č. 64/6/2019
Zastupitelstvo zřizuje trvalý účelový peněžní fond obce „Fond na obnovu vodovodů a kanalizací
v majetku obce Třebovice“. Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování obnovy
vodovodu a kanalizace, jejich výměnu, rekonstrukci, nikoliv novou výstavbu a to v souladu
s plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací (dle § 8 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů). Pro tento fond bude zřízen samostatný bankovní účet.
Usnesení č. 65/6/2019
Zastupitelstvo vydává směrnici č. 1/2019, zásady vytvoření a použití účelových prostředků
„Fondu na obnovu vodovodů a kanalizací v majetku obce Třebovice“.
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Usnesení č. 66/6/2019
Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Třebovice č. 1/2019, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška obce Třebovice.
Usnesení č. 67/6/2019
1. Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1478/14, ostatní plocha o výměře
116 m2 a p.č. 1478/15, ostatní plocha o výměře 28 m2 vše v k.ú. a obci Třebovice od ČR
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Ústí nad
Orlicí, IČO 69797111
2. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a
o zřízení věcného práva č.j. UZSVM/HUO/6687/2019-HUOM a ukládá starostovi
jménem obce smlouvu uzavřít.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Rozpočtovou změnu č. 6/2019.
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Třebovice za rok 2019.
Informativní výpis usnesení vyhotovila a vyvěsila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 23.9.2019
Sejmuto:
Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle
obecného nařízení na ochranu osobních údajů a 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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