Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko
konaného dne 22. 3. 2017 od 18.00 hodin

Přítomni:

Martin Kazda, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda, Pavel Šedivý

Omluveni: Ing. Stanislav Kužel
Hosté:

A. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 18,15 hodin starostou Martinem Kazdou („dále jen
předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o konání
veřejného zasedání byla řádně vyvěšena po dobu od 15. 3. 2017 do 22. 3. 2017
na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce. Předsedající dále
konstatoval, že přítomno je pět členů zastupitelstva (viz Příloha 1 – Prezenční
listina), tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Petra Juricu a pana Petra
Brázdu, zapisovatelem pana Martina Fialu. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko (dále jen „ZO“) určuje ověřovateli zápisu pana
Petra Juricu a pana Petra Brázdu, zapisovatelem pana Martina Fialu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 14/2017 bylo schváleno
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Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným zastupitelům. Předsedající dal hlasovat o doplnění
programu takto:
Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
č. 12 Schválení Strategického rozvojového plánu obce Třebsko na období 20172027

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 15/2017 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
č. 13 Návrh na zrušení usnesení 56/2016 - Výběr společnosti PROVOD –
inženýrská společnost, s.r.o. jako zpracovatele projektové dokumentace na
kanalizaci a ČOV Třebsko

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 16/2017 bylo schváleno
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Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
č. 14 Návrh na zrušení usnesení 57/2016 - Výběr společnosti KONCEDO, s.r.o.
jako zpracovatele žádosti o dotaci na kanalizaci a ČOV Třebsko

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 17/2017 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
č. 15 Informace o stavu projektu odkanalizování obce Třebsko

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 18/2017 bylo schváleno
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Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
č. 16 Žádost MŠ Třebsko o schválení převodu hospodářského zisku za rok 2016

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 19/2017 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
č. 17 Žádost MŠ Třebsko o schválení příplatku za vedení z důvodu navýšení
kapacity v MŠ

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 20/2017 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
č. 18 Záměr prodeje pozemků parc. č. 1039, vodní plocha, k. ú. Třebsko a parc.
č. 830, ostatní plocha, k. ú. Třebsko

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 21/2017 bylo schváleno
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Návrh usnesení
ZO schvaluje následující program veřejného zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kontrola usnesení
Zpráva finančního výboru
Schválení účetní závěrky obce za rok 2016
Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Třebsko za rok
2016
Schválení prodeje nemovitostí parc. č. 1088 o výměře 51 m2, ostatní
plocha, v obci Třebsko, katastrální území Třebsko
Schválení prodeje nemovitostí parc. č. 537 o výměře 198 m2,
parc. č. 1089 o výměře 102 m2 , všechny ostatní plocha, v obci
Třebsko, katastrální území Třebsko
Schválení vyhlášky O místních poplatcích
Záměr pořízení územního plánu obce Třebsko
Schválení finančního daru obci
Záměr obce nakoupit, směnit pozemky
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 535/2, ostatní komunikace, k. ú.
Třebsko
Schválení Strategického rozvojového plánu obce Třebsko na období
2017-2027
Návrh na zrušení usnesení 56/2016 - Výběr společnosti PROVOD –
inženýrská společnost, s.r.o. jako zpracovatele projektové
dokumentace na kanalizaci a ČOV Třebsko
Návrh na zrušení usnesení 57/2016 - Výběr společnosti KONCEDO,
s.r.o. jako zpracovatele žádosti o dotaci na kanalizaci a ČOV Třebsko
Informace o stavu projektu odkanalizování obce Třebsko
Žádost MŠ Třebsko o schválení převodu hospodářského zisku za rok
2016
Žádost MŠ Třebsko o schválení příplatku za vedení z důvodu
navýšení kapacity v MŠ
Záměr prodeje pozemků parc. č. 1039, vodní plocha, k. ú. Třebsko a
parc. č. 830, ostatní plocha, k. ú. Třebsko
Různé

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2017 bylo schváleno
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B. Přistoupení k programu
1. Kontrola usnesení
Pan Petr Jurica, předseda kontrolního výboru sdělil, že veškerá usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 25. 1. 2017 jsou splněna,
nebo průběžně plněna. Kontrola bez výhrad.

2. Zpráva finančního výboru
Pan Petr Jurica seznámil obecní zastupitelstvo se Zprávou finančního výboru
za II. pololetí roku 2016 (7 – 12/2016).
ZO bere na vědomí.

3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016
Jednotliví členové ZO byli seznámi s dokumenty týkajícími se účetní závěrky
obce Třebsko za rok 2016. Schválení účetní závěrky bude provedeno po
účetním auditu obce.
ZO bere na vědomí.

4. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Třebsko za rok 2016
ZO bylo seznámeno s účetní závěrkou zřízené příspěvkové organizace
MŠ Třebsko za rok 2016.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace MŠ Třebsko za
rok 2016. ZO pověřuje starostu obce provedením potřebných
administrativních úkonů v souvislosti se schválením účetní závěrky zřízené
příspěvkové organizace MŠ Třebsko.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 23/2017 bylo schváleno
Stránka 6 (celkem 18) Zápis ze zasedání ZO

5. Schválení prodeje nemovitostí parc. č. 1088 o výměře 51 m2, ostatní
plocha, v obci Třebsko, katastrální území Třebsko
Obec zveřejnila od 3. 2. 2017 do 3. 3. 2017 na úřední desce i elektronické
desce záměr prodeje pozemku parc. č. 1088 k. ú. Třebsko o výměře 51 m2 s
možností podání nabídek do 21. 2. 2017. Byla přijata pouze jedna nabídka
od paní Čilové Zdeny. Obec Třebsko odprodá pozemek paní Čilové, cena je
stanovena na základě odborného posudku č. 136/6482/2016. Kupující
dále uhradí veškeré náklady související s prodejem této nemovitosti.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1088, ostatní plocha, o výměře
51 m2 v obci Třebsko, k. ú. Třebsko. ZO pověřuje starostu obce provedením
potřebných administrativních úkonů v souvislosti se schválením prodeje
pozemku.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 24/2017 bylo schváleno

6. Schválení prodeje nemovitostí parc. č. 537 o výměře 198 m2, parc. č. 1089
o výměře 102 m2 , všechny ostatní plocha, v obci Třebsko, katastrální
území Třebsko
Obec zveřejnila od 3. 2. 2017 do 3. 3. 2017 na úřední desce i elektronické
desce záměr prodeje pozemků parc. č. 537 k. ú. Třebsko o výměře 198 m2
a parc. č. 1089 k. ú. Třebsko o výměře 102 m2 s možností podání
nabídek do 21. 2. 2017. Byla přijata pouze jedna nabídka od pana Šefrny
Martina. ZO Třebsko ustupuje ze záměru prodeje pozemku parc. č. 1089 k.
ú. Třebsko o výměře 102 m2. Obec Třebsko odprodá pozemek parc. č. 537
k. ú. Třebsko o výměře 198 m2 panu Šefrnovi, cena je stanovena na
základě odborného posudku č. 136/6482/2016. Kupující dále uhradí
veškeré náklady související s prodejem této nemovitosti. Podmínkou
prodeje pozemku je, podepsat s kupujícím před prodejem, smlouvu o
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k uvedenému pozemku parc.
č. 537 k. ú. Třebsko o výměře 198 m2 strpět umístění a ochranné pásmo
kanalizační stoky pro veřejnou kanalizaci obce.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 537, ostatní plocha, o výměře
198 m2 v obci Třebsko, k. ú. Třebsko za podmínky předchozího podpisu
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. ZO pověřuje
starostu obce zajištěním podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene a následným provedením potřebných administrativních
úkonů v souvislosti se schválením prodeje pozemku.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2017 bylo schváleno

7. Schválení vyhlášky O místních poplatcích
Vzhledem k tomu, že čekáme na odborný posudek z Ministerstva vnitra
k připravené vyhlášce, bude schválení vyhlášky o místních poplatcích
provedeno na příštím zasedání zastupitelstva. Důležitou změnou ve vyhlášce
je vypuštění poplatku za psy – Obec Třebsko, pokud to nebude v rozporu se
zákonem (čekáme na vyjádření k vyhlášce), nebude vybírat poplatky za psy.

ZO bere na vědomí

8. Záměr pořízení územního plánu obce Třebsko
Předsedající informoval ZO, že platnost stávajícího územního plánu obce
Třebsko skončí v roce 2020. Z důvodu rozsahu plánovaných změn nebude
inovován stávající územní plán, ale obec si nechá zpracovat nový územní plán
obce Třebsko. V případě tvorby nového územního plánu lze na tuto činnost
čerpat dotace.
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Návrh usnesení
ZO rozhoduje v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o pořízení územního
plánu obce Třebsko.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 26/2017 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO schvaluje dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, žádost obce
Třebsko o pořízení územního plánu obcí s rozšířenou působností Příbram.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 27/2017 bylo schváleno

Návrh usnesení
ZO určuje dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, pana Martina Kazdu jako zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace ve správním
území obce Třebsko.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 28/2017 bylo schváleno
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9. Schválení finančního daru obci
Obec Třebsko obdržela nabídku finančního daru 15 000,-Kč, tento dar je
dárcem přímo určen na nákup pozemku parc. č. 550/1, ostatní plocha
(ostatní komunikace), o výměře 377 m2 v obci Třebsko, k. ú. Třebsko a
vedlejší náklady spojené s nákupem pozemku.
Návrh usnesení
ZO schvaluje přijetí finančního daru a jeho použití na nákup pozemku parc. č.
550/1.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 29/2017 bylo schváleno

10.

Záměr obce nakoupit, směnit pozemky

Nákup č. 1 od pí. Adamcové a p. Zelenky
Předsedající informoval ZO, že obci Třebsko byl nabídnut k odkoupení
pozemek parc. č. 550/1, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 377
m2 v obci Třebsko, k. ú. Třebsko. Možné využití pozemku – přístupová obecní
komunikace k dosud špatně přístupným pozemkům. Obec by v případě
nákupu pozemku uhradila jak nákup tak související náklady s koupí pozemku
z poskytnutého finančního daru obci viz usnesení 28/2017. Obec bude hradit
veškeré náklady související s koupí pozemku.
Návrh usnesení
ZO schvaluje nákup pozemku parc. č. 550/1, ostatní plocha (ostatní
komunikace), o výměře 377 m2 v obci Třebsko, k. ú. Třebsko, který je zapsán
na LV č. 77 od paní Jany Adamcové, Nádražní 311, 26231 Milín a Ing. Martina
Zelenky, Kurta Konráda 2174/19, Libeň, 19000 Praha 9 za cenu 30,-Kč/m2 . ZO
pověřuje starostu obce provedením potřebných administrativních úkonů
v souvislosti s nákupem pozemku.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 30/2017 bylo schváleno
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Nákup č. 2 od MUDr. Grünbauerové
Předsedající informoval ZO o záměru nákupu pozemku č. 129/1 a to
z důvodu budoucí nemalé úspory nákladů souvisejících s plánovaným
vybudováním kanalizace v obci, stoka by nešla v hlavní silnici (křižovatka na
Vysokou – náves, pozemek parc. č. 571/1), došlo by ke zkrácení jedné ze stok
a z důvodu možnosti odbourání domovních tlakových přečerpávacích stanic
rodinných domů č. popisné: 73, 74, 75, 76, 77 a 78. Z uvedených důvodů
může obec využít možnost koupi pozemku parc. č. 129/1, zahrada, o výměře
1426 m2 v obci Třebsko, k. ú. Třebsko. Cena 450,-Kč/m2. Výše ceny je
odůvodnitelná budoucí úsporou jak obce, tak občanů dotčených rodinných
domů při výstavbě plánované kanalizace obci. Nemalým přínosem pak je i
možnost odbourání domovních tlakových přečerpávacích stanic. Bohužel
není reálná dohoda se stávajícím majitelem pozemku parc. č. 129/1 o zřízení
věcného břemene ohledně umístění kanalizační stoky na jeho pozemek.
Koupí pozemku obec dosáhne nemalé úspory při budování plánované
kanalizace v obci, dojde k odbourání domovních tlakových přečerpávacích
stanic – tudíž k jednoduššímu odkanalizování dotčených rodinných domů
v obci Třebsko a obec získá budoucí stavební parcelu ve středu obce.
Podmínkou nákupu pozemku parc. č. 129/1 je, podepsat s majitelem
sousedního pozemku parc. č. 127/2, k. ú. Třebsko panem Pémem Josefem,
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k uvedenému
pozemku parc. č. 127/2 k. ú. Třebsko strpět umístění a ochranné pásmo
kanalizační stoky pro veřejnou kanalizaci obce. Obec bude hradit veškeré
náklady související s koupí pozemku.
Návrh usnesení
ZO schvaluje nákup pozemku parc. č. 129/1, zahrada, o výměře 1426 m2 v
obci Třebsko, k. ú. Třebsko, který je zapsán na LV č. 177 od MUDr. Lenka
Grünbauerová, Nezvalova 1439, 29501 Mnichovo Hradiště za cenu 450,Kč/m2. Nákup pozemku je podmíněn předchozím podpisem smlouvy o
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (umístění kanalizační stoky)
s panem Pémem na pozemku parc. č. 127/2 k. ú. Třebsko. ZO pověřuje
starostu obce provedením potřebných administrativních úkonů v souvislosti
s nákupem pozemku.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 31/2017 bylo schváleno
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Záměr obce směnit pozemky
Předsedající informoval ZO o záměru bezúplatné směny obecních
pozemků za pozemky ZD Krásná Hora. Směnou získané pozemky hodlá
v budoucnu obec využít pro aktivity obce „Trávníky“ uprostřed obce a jako
přístupovou cestu do obecního lesa „Ve stráni“. Jedná se o záměr směnit
Obecní pozemky LV č. 10001:
Obec
Třebsko
Třebsko

Katastrální
území
Třebsko
Třebsko

Parcelní číslo

Výměra m2

Druh pozemku

744
719

2747
2166

trvalý travnatý porost
orná půda

Parcelní číslo

Výměra m2

Druh pozemku

596
612
1004

4481
250
170

trvalý travnatý porost
trvalý travnatý porost
vodní plocha

Za pozemky ZD Krásná Hora LV č. 206:
Obec
Třebsko
Třebsko
Třebsko

Katastrální
území
Třebsko
Třebsko
Třebsko

koryto vodního toku umělé

Návrh usnesení
ZO schvaluje záměr bezúplatné směny obcních pozemků parc. č. 744 a parc.
č. 719 vše v k. ú. Třebsko za pozemky ZD Krásná Hora parc. č. 596, parc. č.
612 a parc. č. 1004 vše v k. ú. Třebsko. ZO pověřuje starostu obce
provedením potřebných administrativních úkonů v souvislosti se schválením
záměru bezúplatné směny pozemků.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 32/2017 bylo schváleno
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11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 535/2, ostatní komunikace, k. ú.
Třebsko
Pan Němec Ladislav zaslal obci žádost o odkup části obecního pozemku parc.
č. 535/2, ostatní plocha, k. ú. Třebsko o výměře cca 120 m2 . Výměra
pozemku bude upřesněna po pořízení geometrického plánu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 535/2, ostatní plocha, o
výměře cca 120 m2 (výměra pozemku bude upřesněna po pořízení
geometrického plánu) v obci Třebsko, k. ú. Třebsko. Prodej pozemku je
podmíněn předchozím podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene (umístění kanalizační stoky) s kupujícím na prodávanou
část pozemku parc. č. 535/2 k. ú. Třebsko. ZO pověřuje starostu obce
provedením potřebných administrativních úkonů v souvislosti se
schválením záměru prodeje.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 33/2017 bylo schváleno

12. Schválení Strategického rozvojového plánu obce Třebsko na období
2017-2027
ZO bylo seznámeno s vypracovaným Strategickým rozvojovým plánem
obce Třebsko na období 2017 – 2027.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje Strategický rozvojový plán obce Třebsko na období 2017-2027.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 34/2017 bylo schváleno
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13. Návrh na zrušení usnesení 56/2016 - Výběr společnosti PROVOD –
inženýrská společnost, s.r.o. jako zpracovatele projektové dokumentace
na kanalizaci a ČOV Třebsko
Předsedající předlesl ZO navrh na zrušení stávajícího usnesení 56/2016 výběr společnosti PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. jako
zpracovatele projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV Třebsko.
Smlouva se společností PROVOD ze strany obce Třebsko nebyla
podepsána, neboť nebylo možné v roce 2016 realizovat projekt
odkanalizování obce Třebsko samostatně bez SOAD z důvodu platného
stavebního povolení ve vlastnictví SOAD na stavbu společné kanalizace a
ČOV.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zrušení usnesení 56/2016
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 35/2017 bylo schváleno

14. Návrh na zrušení usnesení 57/2016 - Výběr společnosti KONCEDO, s.r.o.
jako zpracovatele žádosti o dotaci na kanalizaci a ČOV Třebsko
Předsedající předlesl ZO navrh na zrušení stávajícího usnesení 57/2016 výběr společnosti KONCEDO, s.r.o. jako zpracovatele žádosti o dotaci na
kanalizaci a ČOV Třebsko. Smlouva se společností KONCENDO ze strany
obce Třebsko nebyla podepsána, neboť nebylo možné v roce 2016
realizovat projekt odkanalizování obce Třebsko samostatně bez SOAD
z důvodu platného stavebního povolení ve vlastnictví SOAD na stavbu
společné kanalizace a ČOV.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zrušení usnesení 57/2016
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 36/2017 bylo schváleno
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15.

Informace o stavu projektu odkanalizování obce Třebsko
Předsedající informoval ZO…………………………………..

DOPLNIT………………………..

ZO bere na vědomí
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16. Žádost MŠ Třebsko o schválení převodu hospodářského zisku za rok
2016
ZO projednalo žádost paní ředitelka MŠ Třebsko o schválení převodu
hospodářského zisku zřízené příspěvkové organizace MŠ Třebsko za rok
2016 v částce 36.997,13Kč. Do fondu odměn žádá převést 20.000,-Kč a do
fondu rezerv žádá převést 16.997,13.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje převedení hospodářského zisku zřízené příspěvkové organizace
MŠ Třebsko za rok 2016 v částce 36.997,13Kč. Do fondu odměn schvaluje
převést 20.000,-Kč a do fondu rezerv schvaluje převést 16.997,13. ZO
pověřuje starostu obce provedením potřebných administrativních úkonů
v souvislosti se schválením převodu hospodářského zisku.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 37/2017 bylo schváleno

17. Žádost MŠ Třebsko o schválení příplatku za vedení z důvodu navýšení
kapacity v MŠ
ZO projednalo žádost paní ředitelka MŠ Třebsko o schválení příplatku za
vedení z důvodu navýšení kapacity v MŠ Třebsko v souladu s nařízením
vlády č. 278/2015 Sb. s účinností od 1.3.2017, z částky 5.112,-Kč na částku
6.390,-Kč. (příplatek za vedení vyplývá ze Zákoníku práce.)
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje příplatk za vedení z důvodu navýšení kapacity v MŠ Třebsko
v souladu s nařízením vlády č. 278/2015 Sb. s účinností od 1.3.2017,
z částky 5.112,-Kč na částku 6.390,-Kč. (příplatek za vedení vyplývá ze
Zákoníku práce.)

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 38/2017 bylo schváleno

18. Záměr prodeje pozemků parc. č. 1039, vodní plocha, k. ú. Třebsko a
parc. č. 830, ostatní plocha, k. ú. Třebsko
Pan Šefrna Martin požádal obec o odkup obecních pozemků. Pozemek parc.
č. 1039, vodní plocha (rybník), k. ú. Třebsko o výměře cca 4908 m2 a
pozemek parc. č. 830, ostatní plocha, k. ú. Třebsko o výměře cca 4148 m2.
Jedná se o Farský rybník a přilehlý podmáčený pozemek. Vsoučasné době
obec Třebsko uvedený rybník ani přilehlý pozemek nevyužívá a ani
v budoucnu neuvažuje obec Třebsko o využivání uvedených pozemků.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 1039, vodní plocha (rybník), k.
ú. Třebsko o výměře cca 4908 m2 a parc. č. 830, ostatní plocha, k. ú.
Třebsko o výměře cca 4148 m2. ZO pověřuje starostu obce provedením
potřebných administrativních úkonů v souvislosti se schválením záměru
prodeje.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 39/2017 bylo schváleno
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19.

Různé
Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi:



•










Předsedající ukončil zasedání v h

Zápis byl vyhotoven dne
Zapisovatel: Fiala Martin

Starosta: …………………….

Ověřovatelé:

…………………….
…………………….

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích
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