USNESENÍ Z 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO TŘEBICHOVICE
KONANÉHO DNE 12. 2. 2018
US N ES E N Í č. 1 /1 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s volbou zapisovatelky – Marie Kalušová a volbou ověřovatelů – Věra
Hofmanová, Marie Hanušová.
US N ES E N Í č. 2 /1 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice schvaluje následující program zasedání:
1.
Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
2.
Rozpočtové opatření č. 12/2017
3.
Rozpočtové opatření č. 1/2018
4.
Účetní odpisový plán pro rok 2018
5.
Zpráva o výsledcích přezkoumání činnosti organizační složky místní knihovna Třebichovice za rok 2017
6.
Zpráva o výsledcích přezkoumání činnosti místní správy za rok 2017
7.
Schválení ceny za stočné 2018, způsob vybírání stočného a podmínky, za nichž bude poskytována sleva
8.
Schválení členského příspěvku Svazku obcí TSH
9.
Stanovení ceny za nájem 1 m2 pozemku
10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Třebichovice na rok 2018 pro SK
Třebichovice z.s.
11. Pořízení Změn č. 5 územního plánu
12. Odkup pozemků od obce Pchery
13. Odkup pozemků v obci Saky
14. Žádost MŠ Hrdlív
15. Různé
US N ES E N Í č. 3 /1 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s tím, že bude majetek odepisovat dle předloženého účetního odpisového
plánu čtvrtletně.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor
US N ES E N Í č. 4 /1 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice schvaluje cenu za stočné pro rok 2018 ve výši 33,33 Kč/m3 bez DPH.
ZO Třebichovice schvaluje dotaci stočného pro občany s trvalým pobytem v obci ve výši 27,51 %. Celková
částka stočného po slevě činí 870 Kč/osobu/rok. K ceně se připočítává DPH ve výši 15 %, tj. celkem 1000
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 27,51 % bude poskytnuta
pouze těm občanům, kteří nemají vůči obci nebo Svazku obcí TSH pohledávky po lhůtě splatnosti.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor
US N ES E N Í č. 5 /1 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice schvaluje členský příspěvek pro Svazek obcí TSH ve výši 179 850 Kč pro rok 2018. Úhrada
členského příspěvku bude provedena nejpozději do 30. 3. 2018.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor
US N ES E N Í č. 6 /1 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit se stanovením nájemní ceny 1 m2 obecních pozemků užívaných občany ve
výši 5,- Kč za 1 m2 a rok. Za tuto cenu bude obec v případě zájmu občanů pronajímat obecní pozemky nebo
jejich části. Tato cena platí od 1. 1. 2018.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor
US N ES E N Í č. 7 /1 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Třebichovice na rok 2018 pro Sportovní klub Třebichovice z.s. ve výši 80 000 Kč.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor

US N ES E N Í č. 8 /1 V Z/ 2 0 1 8
1.
2.

3.

4.

ZO Třebichovice pověřilo starostku obce, paní Markétu Jehličkovou, aby vyzvala žadatele k doplnění
návrhu na změnu územního plánu, podaného dne 15. 1. 2018 na obecním úřadě.
ZO Třebichovice rozhodlo v souladu s ustanovením § 55a zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění o
pořízení Změny č. 5 územního plánu Třebichovice s obsahem, který schválilo dne 18. 12. 2017 usnesením
č. 16/8VZ/2017. Pořizovatelem Změny č. 5 bude Obecní úřad Třebichovice na základě smlouvy uzavřené
s úřední osobou pořizovatele.
ZO Třebichovice stanovilo starostku obce, paní Markétu Jehličkovou, určeným zastupitelem podle
ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., který bude spolupracovat s pořizovatelem v průběhu pořizování
Změny č. 5.
ZO Třebichovice rozhodlo o uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude zpracování Změny č. 5
Územního plánu Třebichovice a následného úplného znění Územního plánu Třebichovice po vydání
změny č. 5 s Ing. Ondřejem Kalivodou, Ph.D., který je autorizovaným architektem pro obor územní
plánování (č. autorizace ČKA 4098). Smlouva bude uzavřena s celkovým plněním ve výši 29 000,rozloženým do dvou etap (12 000,- a 17 000,-).
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor

US N ES E N Í č. 9 /1 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice souhlasí s koupí pozemku parcelní číslo 1671, způsob využití zeleň, druh pozemku ostatní
plocha, o výměře 906 m2, nacházejícího se v katastrálním území Saky, zapsaného na LV č. 281 u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno za cenu 5,- Kč/m2 od obce Pchery a ukládá starostce
obce předloženou kupní smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor
US N ES E N Í č. 1 0 /1 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice souhlasí s koupí pozemků parcelní číslo 418/2, způsob využití neplodná půda, druh pozemku
ostatní plocha, o výměře 112 m2 a parcelní číslo 1637, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha,
o výměře 54 m2, nacházejících se v katastrálním území Saky, zapsaných na LV č. 386 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno za cenu 15 000 Kč od pana Bendy a ukládá starostce obce
předloženou kupní smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor
US NE SENÍ č. 1 1 /1 V Z/2 0 1 8
ZO Třebichovice souhlasí s úhradou faktury za atrakci lezecká stěna do výše 10 000 Kč instalovanou na
oslavách MŠ Hrdlív v roce 2018.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor

Ve Třebichovicích dne 12. 2. 2018

………………………….
Markéta Jehličková
starostka

