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

Informativní výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Třebovice
Konaného dne 23.2.2022 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 17:35 hodin.

Usnesení č. 171/19/2022
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu: Daniela Dvořáka a Tomáše Pavlíka.
Zastupitelstvo určuje zapisovatelem: Bc. Věru Haňákovou.
Usnesení č. 172/19/2022
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání:
1) Rozpočtové opatření č. 1/2022
2) Prodej pozemků
3) Zápůjčka z FRB
4) Účetní závěrka MŠ a ZŠ Třebovice
5) Účetní závěrka obce
6) Výroční zpráva v oblasti poskytování informací
7) Odpadové a vodní hospodářství, kanalizace
Usnesení č. 173/19/2022
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022.
Usnesení č. 174/19/2022
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 890/6, ostatní plocha o výměře 169 m2 a
části pozemku p.č. 890/7, ostatní plocha o výměře 1 m2 vše v k.ú. a obci Třebovice paní D. D.
za cenu 12 000,- Kč (mimo režim DPH) + 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. 175/19/2022
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1518/8, trvalý travní porost o výměře 7 m2
v k.ú. a obci Třebovice K. D. za cenu 490,- Kč (mimo režim DPH) + náklady související
s prodejem pozemku. Zastupitelstvo pověřuje starostu k právnímu jednání o uzavření kupní
smlouvy.
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Usnesení č. 176/19/2022
Zastupitelstvo schvaluje prodej:
- p.p.č. 773/28, orná půda o výměře 1240 m2 S. a L. V.,
- p.p.č. 773/29, orná půda o výměře 1252 m2 D. D. a M. V,
- p.p.č. 773/30, orná půda o výměře 1212 m2 N. N.,
- p.p.č. 773/31, orná půda o výměře 1146 m2 M. J. a L. J.,
- p.p.č. 773/32, orná půda o výměře 1151 m2 J. a L. V.,
- p.p.č. 773/33, orná půda o výměře 1154 m2 O. a P. V.,
- p.p.č. 773/34, orná půda o výměře 1197 m2 T. K. a M. K.,
- p.p.č. 773/35, orná půda o výměře 1229 m2 L. K. a G. T.,
- p.p.č. 773/36, orná půda o výměře 1259 m2 paní L. P. a L. K.
vše v k.ú. a obci Třebovice.
Cena výše uvedených pozemků je 650,- Kč/m2 (včetně DPH). Součástí smlouvy bude zřízení
předkupního práva a výhrady zpětné koupě.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k právnímu jednání o uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. 177/19/2022
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 58/3, trvalý travní porost o výměře 54
m2 v k.ú. a obci Třebovice.
Usnesení č. 178/19/2022
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí zápůjčky z FRB: T. P. ve výši 200 000,- Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k právnímu jednání o uzavření smlouvy o zápůjčce.
Usnesení č. 179/19/2022
Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2021:
Identifikace účetní závěrky:
Mateřská škola a Základní škola Třebovice, Třebovice čp. 214, 561 24 Třebovice
IČO 750 15 099 DIČ CZ75015099
Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 23. února 2022
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
Libor Gremlica, starosta obce
Tomáš Pavlík, místostarosta
Daniel Dvořák, zastupitel
Ladislav Kříž, člen zastupitelstva obce
Jindřich Ryšina, člen zastupitelstva obce
Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Třebovice dne 23.2.2022 schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola a Základní škola Třebovice k 31.12.2021.
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 2021
- inventarizační zpráva k 31.12.
- závěrečný účet za rok 2021.
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů:
Výsledek hospodaření za rok 2021 je zisk ve výši 47 643,26 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření takto:
Příděl do rezervního fondu: 9 643,26 Kč a příděl do fondu odměn 38.000,- Kč.
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Usnesení č. 180/19/2022
Protokol o schválení účetní závěrky obce Třebovice za rok 2021:
Identifikace účetní závěrky:
Obec Třebovice, Třebovice čp. 238, 561 24 Třebovice
IČO 002 79 650 DIČ CZ00279650
Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:23.2.2022
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
Libor Gremlica, starosta obce
Tomáš Pavlík, místostarosta
Daniel Dvořák, zastupitel
Ladislav Kříž, člen zastupitelstva obce
Jindřich Ryšina, člen zastupitelstva obce
Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Třebovice dne 23.2.2022 schvaluje účetní závěrku obce Třebovice
k 31.12.2021.
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 14.2.2022
- 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.

Zastupitelstvo obce Třebovice = „Zastupitelstvo“
Informativní výpis usnesení vyhotovila a vyvěsila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 24.2.2022
Sejmuto:
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