USNESENÍ Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO TŘEBICH OVICE
KONANÉHO DNE 15. 11. 2021
U SN E S E NÍ č. 1/ 8 VZ /20 21
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s volbou zapisovatelky – Marií Hanušovou a volbou ověřovatelů Petrem Svobodou
a Davidem Květoněm.
U SN E S E NÍ č. 2/8 VZ /20 21
ZO Třebichovice schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání
Rozpočtové opatření č. 10/2021 a 11/2021
Bezúplatný převod části pozemku od KSÚS
Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1/2021
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci (se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad) 2/2021
Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku
Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje (participativní rozpočet)
Oprava kotle – havarijní stav
Podání žádosti o dotaci z MMR (Obnova místní komunikace v obci Třebichovice
Změna č. 6 ÚP – schválení financování
Stanovení inventarizační komise
Různé

U SN E S E NÍ č. 3/8 VZ /20 21
ZO Třebichovice souhlasí s bezplatným převodem části pozemku parc. č. 996/1 k.ú. Saky a pověřuje starostku jednáním
s KSUS.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor
U SN E S E NÍ č. 4/8 VZ /20 21
ZO Třebichovice se usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a v souladu s § 10 písm. d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Zodpovídá: starostka, místostarosta, účetní, finanční a kontrolní výbor
U SN E S E NÍ č. 5/8 VZ /20 2 1
ZO Třebichovice se usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (se základem
poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad).
Zodpovídá: starostka, místostarosta, účetní, finanční a kontrolní výbor
U SN E S E NÍ č. 6/8 VZ /20 21
ZO Třebichovice souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku dle přílohy.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor
U SN E S E NÍ č. 7/8 VZ /20 21
ZO Třebichovice souhlasí s přijetím dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje ve výši 400 000 Kč na projekt
Doplnění chodníku v obci Třebichovice a pověřuje starostku obce k podpisu předložené veřejnoprávní smlouvy.
Zodpovídá: starostka, místostarosta, účetní, finanční a kontrolní výbor
U SN E S E NÍ č. 8/8 VZ /20 21
ZO Třebichovice rozhodlo zadat demontáž, dodávku a montáž kondenzačního plynového kotle se zásobníkem teplé vody
v BD 107 dodavateli Aqua Gas Therm s.r.o., se sídlem Třebichovice 178, 273 06 Libušín, IČ 27879356 a ukládá starostce
jménem obce zajistit uzavření smlouvy o dílo.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor
U SN E S E NÍ č. 9/8 VZ /20 21
ZO Třebichovice schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací, pro projekt „Obnova místní komunikace v obci Třebichovice“.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor

U SN E S E NÍ č. 10/ 8 VZ /2 02 1
ZO Třebichovice rozhodlo ve smyslu § 45 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. o podmínění zpracování Změny č. 6 Územního
plánu Třebichovice a vyhotovení Úplného znění Územního plánu Třebichovice po vydání jeho Změny č. 6 úhradou poměrné
části nákladů od jednotlivých navrhovatelů.
Poměrná část nákladů se stanovuje takto:
− 13 Kč za 1 m2 plochy prověřovaných pozemků u změny využití ve prospěch ploch pro bydlení
− 5 Kč za 1 m2 plochy prověřovaných pozemků u změny využití ve prospěch ploch pro rekreaci
− 1 Kč za 1 m2 plochy prověřovaných pozemků u změny využití ve prospěch jiných ploch nebo beze změny využití
Výše částečné úhrady nákladů na pořízení změny se vypočte jako součin stanovené ceny za 1 m 2 příslušné změny využití a
plochy prověřovaných pozemků v m2.
Zahájení úkonů na pořízení Změny č. 6 Územního plánu Třebichovice je podmíněno podpisem dohody o závazku úhrady
poměrné části nákladů na zpracování Změny č. 6 a Úplného znění a složením příslušné částky na účet obce všemi vlastníky
prověřovaných pozemků. Bez toho nebude požadavek navrhovatele prověřen v rámci Změny č. 6 Územního plánu
Třebichovice. Termín úhrady je stanoven do konce roku 2021.
V důsledku projednávání Změny č. 6 může dojít k vyřazení kteréhokoliv záměru z řešení, např. na základě stanovisek
dotčených orgánů. Pakliže schválená Změna č. 6 nebude obsahovat změnu požadovanou navrhovatelem, obec tomuto
navrhovateli vrátí částku odpovídající jeho podílu na vypracování Úplného znění.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor
U SN E S E NÍ č. 11/ 8 VZ /2 02 1
ZO Třebichovice souhlasí s ustanovením inventarizační komise ve složení: předsedkyně – Michaela Krulišová, členové David
Květoň a Marie Hanušová. Předsedkyně a členové inventarizační komise provedou inventarizaci majetku a závazků dle plánu
inventur vydaného starostkou obce. Inventarizace majetku a závazků proběhne od 1. 12. 2021 do 21. 1. 2022 se stavem
zjišťování k 31. 12. 2021.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor
V Třebichovicích 15. 11. 2021

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

