USNESENÍ Z 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO TŘEBICHOVICE
KONANÉHO DNE 13. 2. 2012
USNESENÍ č. 1/1VZ/ 2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s volbou zapisovatelky – Marie Kalušová a volbou ověřovatelů –
Jan Glas, František Pešek.
USNESENÍ č. 2/1VZ/ 2012:
ZO Třebichovice schvaluje následující program zasedání:
1.
Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
2.
Účetní odpisový plán pro rok 2012
3.
Zpráva o výsledcích přezkoumání činnosti organizační složky místní knihovna Třebichovice za
rok 2011
4.
Zpráva o výsledcích přezkoumání činnosti místní správy za rok 2011
5.
Pořízení změny č. 2 ÚP
6.
Pořízení změny č. 3 ÚP
7.
Schválení ceny za stočné 2012, způsob vybírání stočného a podmínky, za nichž bude poskytována
sleva
8.
Schválení členského příspěvku pro Svazek obcí TSH včetně informace o průběhu lednové členské
schůze svazku
9.
Dohoda o úhradě části nákladů na provoz ČOV Třebichovice za rok 2011
10. Finanční příspěvek pro sdružení Přemyslovské střední Čechy
11. Umístění dopravního značení na cestu vedoucí na Vinařickou horku
12. Umístění závory na cestu za hřbitovem (k dopravní zákazové značce)
13. Připojení se k nabídkovému řízení pořádanému Středočeským krajem na výběr dopravce
14. Různé
- Informace o protestu občanů obce Hrdlív proti kácení stromů na pozemku za hřbitovem
- Informace o možnosti organizování a výkonu veřejné služby obcí Třebichovice
- Diskuze
USNESENÍ č. 3/1VZ/ 2012:
ZO Třebichovice schvaluje předložený účetní odpisový plán na rok 2012. Obec Třebichovice bude
majetek odepisovat dle předloženého účetního odpisového plánu čtvrtletně.
USNESENÍ č. 4/1VZ/ 2012:
a) ZO Třebichovice v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona schvaluje způsob pořizování
změny č. 2 územního plánu a to postupem podle § 6 odst. 1. písm. c) stavebního zákona.
b) ZO Třebichovice určuje dle požadavků stav. zákona pro toto volební období pana Lukáše Horu jako
zastupitele, který bude spolupracovat při pořízení změn územního plánu s Úřadem architektury a
územního plánování Magistrátu města Kladna.
USNESENÍ č. 5/1VZ/ 2012:
Usnesení zastupitelstva obce Třebichovice o pořízení změny č. 3 ÚP
- ZO Třebichovice na návrh společnosti RP Real, s.r.o., Lipová 472/10, 120 00 Praha 2, IČ 27229858,
která má vlastnická práva k pozemkům na území obce, rozhodlo ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a § 44
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o pořízení změny č. 3 územního plánu Třebichovice, spočívající
v prověření možnosti vymezení částí pozemků parc.č. 1178, 881 a 509/2 jako plochy pro bydlení,
krátkodobé ubytování, školící, rekreační a kulturní aktivity.
- Vzhledem k tomu, že pořízení změny je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, ZO Třebichovice,
ve smyslu § 45 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., rozhodlo, že pořízení změny podmiňuje úplnou
úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.
- ZO Třebichovice v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona schvaluje způsob pořizování
změny č. 3 územního plánu Třebichovice postupem podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
(stavební zákon).
- Výkon územně plánovací činnosti bude zajištěn na základě smlouvy s fyzickou osobou Ing. Petrem
Topinkou, Nám. T. G. Masaryka 28, 273 05 Smečno, IČ 46431276 (§ 24 stavebního zákona).

- Projektantem změny bude Ing. arch. Jitka Mejsnarová, autorizovaný architekt, ČKA 00985,
Krajníkova 113/12, 252 29 Dobřichovice, IČ 47002816. Smlouvu na projekční práce uzavře
s projektantkou navrhovatel, tj. společnost RP Real, s.r.o.
- ZO Třebichovice rozhodlo, že ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon) je určeným zastupitelem pro zpracování a pořízení změny č. 3 územního plánu
Třebichovice pan Lukáš Hora, zastupitel.
- ZO Třebichovice schvaluje mandátní smlouvu s Ing. Petrem Topinkou na zajištění územně plánovací
činnosti při pořizování změny.
- ZO Třebichovice schvaluje dohodu o financování změny č. 3 ÚP se společnosti RP Real, s.r.o.,
Lipová 472/10, 120 00 Praha 2, IČ 27229858, jako navrhovatelem změny.
USNESENÍ č. 6/1VZ/ 2012:
ZO Třebichovice schvaluje cenu za stočné pro rok 2012 ve výši 37,50 Kč/m3.
ZO Třebichovice schvaluje dotaci stočného pro občany s trvalým pobytem v obci ve výši 20 %.
Celková částka stočného činí 1350 Kč/osobu/rok. Cena po poskytnuté dotaci za osobu trvale
hlášenou v obci činí 1080 Kč/osobu/rok, dotace obce činí 270 Kč/osobu/rok. Dotace se netýká
občanů s trvalým pobytem mimo obec a podnikatelských subjektů.
ZO Třebichovice schvaluje podmínku pro poskytnutí dotace: Dotace na stočné ve výši 20 % bude
poskytnuta pouze těm občanům, kteří nemají vůči obci nebo Svazku obcí TSH pohledávky po lhůtě
splatnosti. Poslední termín, kdy je možno uhradit veškeré dlužné částky se stanovuje ke dni 29. 2.
2012.
USNESENÍ č. 7/1VZ/ 2012:
ZO Třebichovice schvaluje členský příspěvek pro Svazek obcí TSH ve výši 147 150,00 Kč splatný do
konce února 2012 na účet svazku.
USNESENÍ č. 8/1VZ/ 2012:
ZO Třebichovice schvaluje Dohodu o úhradě části nákladů na provoz ČOV Třebichovice za rok 2011
mezi Obcí Třebichovice a Obcí Svinařov.
USNESENÍ č. 9/1VZ/ 2012:
ZO Třebichovice schvaluje finanční příspěvek pro obecně prospěšnou společnost Přemyslovské střední
Čechy se sídlem Wilsonova 599, 274 01 Slaný, IČ 24828815 ve výši 1000 Kč pro rok 2012.
USNESENÍ č. 10/1VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s umístěním dalšího dopravního značení na místní komunikaci
vedoucí na Vinařickou horku dle podmínek Dopravního inspektorátu PČR v Kladně.
USNESENÍ č. 11/1VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s umístěním závory na místní komunikaci do lesa směrem od
hřbitova u stávající značky zákazu vjezdu dle podmínek Dopravního inspektorátu PČR v Kladně.
USNESENÍ č. 12/1VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s účastí na společném nabídkovém řízení na výběr dopravce pro
zajištění dopravní obslužnosti se Středočeským krajem.

…………………………………
Markéta Jehličková
starostka obce
Ve Třebichovicích dne 13. 2. 2012

Vyvěšeno:

14. 2. 2012

Sejmuto:

