Č.j. 163/2020/OTř

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

Informativní výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Třebovice
Konaného dne 4.3.2020 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:30 hodin.
Usnesení č. 79/8/2020
Zastupitelstvo obce Třebovice (dále jen „Zastupitelstvo“) určuje ověřovateli zápisu: Milana
Hejče a Ladislava Kříže.
Zastupitelstvo určuje zapisovatelem: Bc. Věru Haňákovou.
Usnesení č. 80/8/2020
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání:
1) Rozpočtové opatření č. 1/2020
2) Kupní smlouva na pozemek p.č. 1969
3) Převod pozemku p.č. 1544/13
4) Výroční zpráva v oblasti poskytování informací
5) Účetní závěrka MŠ a ZŠ Třebovice
6) Účetní závěrka obce Třebovice
7) Závěrečný účet obce
8) Odpadové a vodní hospodářství
Usnesení č. 81/8/2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 v navrženém znění.
Usnesení č. 82/8/2020
Zastupitelstvo schvaluje nabytí pozemku p.č. 1969, ostatní plocha o výměře 42 m2 v k.ú. a
obci Třebovice na základě kupní smlouvy č. j. UZSVM/HUO/8685/2019-HUOM za kupní
cenu 9 100,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy.
Usnesení č. 83/8/2020
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 1544/13, ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 545 m2 v k.ú. a obci Třebovice z vlastnictví České
republiky do vlastnictví obce Třebovice
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podání žádosti a právnímu jednání se Státním
pozemkovým úřadem ve věci bezúplatného převodu pozemku p.č. 1544/13.
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Usnesení č. 84/8/2020
Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2019:

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: 4. března 2020
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
Libor Gremlica, starosta obce
Daniel Dvořák, zastupitel
Milan Hejč, zastupitel
Lukáš Janda, zastupitel
Ladislav Kříž, zastupitel
Tomáš Pavlík, místostarosta
Hana Petrová, zastupitelka
Jindřich Ryšina, zastupitel
Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Třebovice dne 4.3.2020 schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola a Základní škola Třebovice k 31.12.2019.
Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
- rozvaha k 31.12.
- výkaz zisku a ztráty k 31.12.
- příloha k 31.12.
- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v roce 2019
- inventarizační zpráva k 31.12.
- závěrečný účet za rok 2019.
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů:
Výsledek hospodaření za rok 2019 je zisk ve výši 2 915,54 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření takto:
Příděl do rezervního fondu: 915,54 Kč a příděl do fondu odměn 2.000,- Kč.
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Usnesení č. 85/8/2020
Protokol o schválení účetní závěrky obce Třebovice za rok 2019:
Identifikace účetní závěrky:
Obec Třebovice, Třebovice čp. 238, 561 24 Třebovice
IČO 00279650 DIČ CZ00279650
Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:
4.3.2020
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
Libor Gremlica, starosta obce
Tomáš Pavlík, místostarosta
Daniel Dvořák, zastupitel
Milan Hejč, zastupitel
Lukáš Janda, zastupitel
Ladislav Kříž, zastupitel
Mgr. Hana Petrová, zastupitel
Jindřich Ryšina, zastupitel
Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Třebovice dne 4.3.2020 schvaluje účetní závěrku obce Třebovice
k 31.12.2019.
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 20.1.2020
- 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. 86/8/2020
Zastupitelstvo obce Třebovice vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez
výhrad a schvaluje závěrečný účet obce Třebovice za rok 2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
-

Výroční zprávu o činnosti obce Třebovice v roce 2019 v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
Informace o vodním hospodářství, kanalizaci a odpadovém hospodářství
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Informativní výpis usnesení vyhotovila a vyvěsila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 12.3.2020
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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