Důvodová zpráva k zasedání Zastupitelstva obce

1.
Předkládá: Rada Obce Troubky
Zpracoval: Mgr. Radek Brázda,
starosta obce

Zasedání Zastupitelstva Obce Troubky
konané dne 26. 9. 2012

Kontrola usnesení.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.

bere na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.

Přílohy:

Zpráva o kontrole usnesení zastupitelstva obce.
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OBEC TROUBKY
V Troubkách dne 13.- 17. září.
Důvodová zpráva:

Pozemkové záležitosti:
- Koupě pozemků pod ČOV – nezměněno, úkol trvá,
- Prodej pozemku Z. Poláškovi – připraven návrh na dělení pozemků, úkol trvá,
- Prodej pozemku L. Stržínkovi – byl zpracován návrh kupní smlouvy,
- Prodej pozemků J. Kelnarovi a P. Navrátilovi – nezměněno, úkol trvá,
- Prodej pozemku Jančovým – manželé Jančovi již o prodej nemají zájem, stávající
objekt k bydlení i s ostatními stavbami a pozemky prodali novým vlastníkům. Tito
budou vyzváni, zda-li mají zájem obecní pozemek užívat (byl by jim ale navrhnut
pouze pronájem, a to z důvodu problémů s dělením),
- Prodej pozemku J. Červinkovi – jedná se o pozemky pod bývalými HUKY
a po předchozím projednání na magistrátu bude muset být celá lokalita řešena
komplexně.
Usnesení ze zasedání konaného dne 20. 12. 2010:
Usnesení č. 2/29
Přechod pro chodce v Dědině
Oslovena společnost Printes Atelier ke zpracování projektové dokumentace.
Usnesení ze zasedání konaného dne 23. 2. 2011:
Usnesení č. 3/20
Prodej pozemků Lesům ČR
Společnost Lesy ČR požádala o dělení pozemků a změnu kultur. Zaslána urgence.
Usnesení č. 3/22
Prodej pozemku A. Sedlákovi
Probíhá kolaudační řízení, následně bude moci být uzavřena kupní smlouva.
Usnesení č. 3/24, 25
Prodej obecní ubytovny
Kupní smlouva byla uzavřena. Dle této smlouvy je termín odstranění objektu stanoven
na 30. 11. 2012.
Usnesení ze zasedání konaného dne 26. 9. 2011:
Usnesení č. 7/7 a 8
Zrušení usnesení Rady
Termín dalšího projednání návrhu OŘ byl posunut a rovněž tak účinnost. Ze zákona jej
schvaluje Rada obce (§ 102 zákona o obcích).
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Usnesení č. 7/37 a 38
Majetkoprávní řešení pozemků na Závalí
Byly vytipovány pozemky pro směnu, probíhají jednání s těmito vlastníky, ostatním bude
doručen návrh na uzavření nájemních smluv s úhradou dlužného nájemného za předchozí
období, tj. za rok 2011 - úkol trvá.
Usnesení ze zasedání konaného dne 2. 5. 2012:
Usnesení č. 11/5
Osazení keřů podél kostela
Osázení se bude po dohodě realizovat v podzimních měsících.
Usnesení č. 11/20
Výběrové řízení Loučka
Výběrové řízení bylo definitivně uzavřeno na konci měsíce července 2012, smlouva o dílo
s vítěznou společností – SKANSKA a.s., byla uzavřena v srpnu. Práce na dané akci se
intenzivně rozběhly od 17. 9. 2012.
Usnesení ze zasedání konaného dne 27. 6. 2012:
Usnesení č. 12/6 a 7
Dodatek č. 1 ke smlouvě se společností Hydroprojekt a.s.
Dodatek byl z obou smluvních stran podepsán.
Usnesení č. 12/10
Rozpočtové opatření č. 3/2012
Rada provedla na svém srpnovém zasedání rozpis tohoto rozpočtového opatření.
Usnesení č. 12/11
Závěrečný účet – provedení opatření vyplývajících ze zprávy auditora.
Opatření byla provedena, krajský úřad byl o jejich provedení písemně informován.
Usnesení č. 12/12
Poskytnutí finančního daru farnosti v Dubu nad Moravou.
Finanční dar byl osobně předán duchovnímu správci farnosti.
Usnesení č. 12/13 a 14
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka NN Přehnal.
Smlouva byla z obou stran podepsána a vložena do KN. Finanční plnění je rovněž vyřízeno.
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