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

Informativní výpis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Třebovice
Konaného dne 17.12.2020 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:40 hodin.
Usnesení č. 104/12/2020
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu: Ladislava Kříže a Mgr. Hanu Petrovou.
Zastupitelstvo určuje zapisovatelem: Bc. Věru Haňákovou.
Usnesení č. 115/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Rozpočtové opatření č. 7/2020
Prodej pozemků
Zápůjčka z FRB
Ceny za svoz komunálního odpadu na rok 2021
Směrnice č. 1/2020
Poskytnutí mimořádné odměny starostovi a místostarostovi
Zápisy kontrolního a finančního výboru
Změna PRVK
Smlouva s GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem
10) Rozpočet na rok 2021
11) Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023

Usnesení č. 116/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 v navrženém znění.
Usnesení č. 117/12/2020
Zastupitelstvo rozhoduje o převodu části pozemku p.č. 476/3, orná půda o výměře 369 m2
v k.ú. a obci Třebovice firmě MADOS MT s.r.o. Lupenice 51 za cenu 9 340,- Kč..
Zastupitelstvo pověřuje starostu k právnímu jednání o uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. 118/12/2020
Zastupitelstvo rozhoduje o převodu pozemku p.č. 1366/37, ostatní plocha o výměře 115 m2
v k.ú a obci Třebovice Správě železnic státní organizace, Praha za cenu
8 630,- Kč (osvobozeno od DPH). Zastupitelstvo pověřuje starostu k právnímu jednání o
uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. 119/12/2020
Zastupitelstvo rozhoduje o převodu ideální poloviny pozemku p.č. 1366/38, ostatní plocha o výměře
78 m2 v k.ú a obci Třebovice Správě železnic státní organizace, Praha za cenu 1 462,50 Kč
(osvobozeno od DPH). Zastupitelstvo pověřuje starostu k právnímu jednání o uzavření kupní

smlouvy.
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Usnesení č. 120/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí zápůjčky z FRB:
- P.Š. ve výši 150 000,- Kč,
- J.S. ve výši 150 000,- Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k právnímu jednání o uzavření smluv o zápůjčce.
Usnesení č. 121/12/2020
Zastupitelstvo stanovuje výše ročních úplat za využití systému zavedeného obcí o nakládání
s komunálním odpadem pro původce zapojené do systému zavedeného obcí dle přílohy č. 3.
Usnesení č. 122/12/2020
Zastupitelstvo vydává směrnici č. 1/2020, kterou zřizuje sociální fond pro zaměstnance a
uvolněné zastupitele obce Třebovice (příloha č. 4).
Usnesení č. 123/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce a místostarostovi
obce ve výši 100 % jedné měsíční odměny za výkon funkce za mimořádné úsilí při organizaci
pomoci občanům a zajištění chodu úřadu v období nouzového stavu z důvodu pandemie
Covid 19 v roce 2020, výplata mimořádné odměny proběhne současně s výplatou odměny za
měsíc leden 2021.
Usnesení č. 124/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o změnu PRVK a změnu Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Pardubického kraje pro obec Třebovice.
Usnesení č. 125/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
č. 9420003559/2020/4000234250. Zastupitelstvo pověřuje starostu k právnímu jednání
uzavření této smlouvy.
Usnesení č. 126/12/2020
- Zastupitelstvo schvaluje schodkový rozpočet obce Třebovice na rok 2021 (příloha č.
5) a schvaluje tvorbu a čerpání sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení a fondu
rozvoje vodovodů a kanalizací za rok 2020 a tvorbu a čerpání sociálního fondu, fondu
rozvoje bydlení a fondu obnovy vodovodů a kanalizací na rok 2021 (příloha č. 7 a 8),
součástí schvalovaného rozpočtu je stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkovou
organizaci, příspěvky, transfery, dary, investice a větší opravy dle přílohy č. 6.
- Zastupitelstvo stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci
starosty obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Na příjmové straně rozpočtu:
a) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy). Tyto prostředky nesmí
starosta zapojit do výdajů, ale rozpočtují se do financování. O jejich případném zapojení do
výdajů rozhodne zastupitelstvo.
b) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové
příjmy) do výše 500.000 Kč. Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů rozpočtu
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kromě účelově určených prostředků.
c) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení
účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti o transfer
nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů nebo jde o průtokový transfer.
Tyto prostředky starosta zapojuje do výdajů.
Na výdajové straně rozpočtu:
a) navýšení závazného ukazatele do výše 500.000 Kč v období mezi jednotlivými zasedání
zastupitelstva.
Tato pravomoc se nevztahuje na závazné ukazatele „příspěvky na provoz“ zřízené
příspěvkové organizaci.
Navýšení jednoho závazného ukazatele musí být kompenzováno snížením jiného závazného
ukazatele na výdajové straně rozpočtu, aby rozpočtovým opatřením nedošlo ke snížení
přebytku nebo ke zvýšení schodku schváleného (upraveného) rozpočtu.
b) přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové
výdaje) u akcí, které byly schváleny zastupitelstvem, ale u kterých je nutné po uskutečnění
plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou.
c) navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 500 000 Kč a to jen v
případech, kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo řízené organizace,
v případech havárií nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod, dále když včasné
neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit
případná rizika z neoprávněné úhrady a k dalším případům zabránění škod. Dále v případě
úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je
nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou.
Usnesení č. 127/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Třebovice na roky
2022 – 2023.

Informativní výpis usnesení vyhotovila a vyvěsila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 4.1.2021
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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