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

Informativní výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Třebovice
Konaného dne 9.11.2021 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:40 hodin.

Usnesení č. 155/17/2021
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu: Ladislav Kříž a Jindřich Ryšina.
Zastupitelstvo určuje zapisovatelem: Bc. Věru Haňákovou.
Usnesení č. 156/17/2021
1) Rozpočtové opatření č. 7/2021 a 8/2021
2) Prodej pozemků
3) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
4) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
5) Kalkulace vodného a stočného na rok 2022
6) Aktualizace plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury
7) Plnění plánu financování vodohospodářské infrastruktury
8) Poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce
9) Ceník pro právnické a fyzické podnikající osoby za zapojení do obecního
systému odpadového hospodářství
10) Zápis z dílčího přezkoumání obce
Usnesení č. 157/17/2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021.
Usnesení č. 158/17/2021
Zastupitelstvo rozhoduje o převodu pozemků p. č. 17/8, trvalý travní porost
o výměře 171 m2 a pozemku p. č. 17/9, trvalý travní porost o výměře 70 m2 vše v k.ú. a obci
Třebovice M. B. za cenu 12 050,- Kč (DPH osvobozeno) + náklady související s prodejem
pozemku (správní poplatek za vklad do KN, znalecký posudek, GP atd.). Zastupitelstvo
pověřuje starostu k právnímu jednání o uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. 159/17/2021
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 890/6, ostatní plocha o výměře do
200 m2 a část pozemku p. č. 890/7, ostatní plocha o výměře do 5 m2 vše k.ú. a obci Třebovice.
Usnesení č. 160/17/2021
Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
Usnesení č. 161/17/2021
Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
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Usnesení č. 162/17/2021
Zastupitelstvo schvaluje plánovanou kalkulaci vodného a stočného na rok 2022 s účinností od
1. 1. 2022.
Usnesení č. 163/17/2021
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi 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 2021,
výplata mimořádné odměny proběhne současně s výplatou odměny za měsíc listopad 2021.
Usnesení č. 164/17/2021
Zastupitelstvo schvaluje ceník pro právnické a fyzické podnikající osoby za zapojení do
obecního systému odpadového hospodářství platný od 1. 1. 2022.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- Rozpočtové opatření č. 7/2021
- Aktualizaci plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury
- Plnění plánu financování vodohospodářské infrastruktury za rok 2020
- Zápis z dílčího přezkoumání obce za rok 2021.
Zastupitelstvo obce Třebovice = „Zastupitelstvo“
Informativní výpis usnesení vyhotovila a vyvěsila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 10.11.2021
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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