Důvodová zpráva k zasedání Zastupitelstva obce

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

Zasedání Zastupitelstva Obce Troubky
konané dne 17. 12. 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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Důvodová zpráva k zasedání Zastupitelstva obce

OBEC TROUBKY
V Troubkách dne 10. -11. prosince 2012.
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 – vyřízeno,
- 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) – úkol trvá,
- 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
Úkol trvá.
Usnesení ze zasedání konaného dne 23. 2. 2011:
Usnesení č. 3/20
Prodej pozemků Lesům ČR
Společnost Lesy ČR získala rozhodnutí o dělení pozemků a změnu kultur. Věc je dále
v jednání.
Usnesení č. 3/22
Prodej pozemku A. Sedlákovi
Kupní smlouva byla uzavřena, avšak KÚ nás vyzval k odstranění nedostatků v podání. Věc je
tak v řešení.
Usnesení č. 3/24, 25
Prodej obecní ubytovny
Termín odstranění objektu byl po projednání v Radě obce prodloužen do 31. 3. 2013.
Usnesení ze zasedání konaného dne 26. 9. 2011:
Usnesení č. 7/37 a 38
Majetkoprávní řešení pozemků na Závalí
Záměry pronájmu byly zveřejněny, do konce letošního roku budou projednány návrhy
nájemních smluv v Radě obce, směny pozemků na jednání prosincového zastupitelstva - úkol
trvá.
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Důvodová zpráva k zasedání Zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání konaného dne 2. 5. 2012:
Usnesení č. 11/5
Osazení keřů podél kostela
Byl zpracován ucelený projekt revitalizace zeleně v zastavěné části obce, a proto se realizace
výsadby zrušila.
Usnesení ze zasedání konaného dne 26. 9. 2012:
Usnesení č. 13/6
Výměna oken na DPS Šíma B
Výběrové řízení na zhotovitele akce bylo právě dokončeno. Vybrána byla nabídka společnosti
WINDOW Holding a.s., která nabídla za realizaci zakázky celkovou cenu 250 647,- Kč
bez DPH. Samotná realizace proběhne v závěru měsíce března 2013.
Usnesení č. 13/9
Poskytnutí bezúročné půjčky FK Troubky o.s.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla uzavřena smlouva a sdružení byly rovněž
poskytnuty finanční prostředky.
Usnesení č. 13/10
Poskytnutí bezúročné půjčky Miroslavu Mišákovi
Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla uzavřena smlouva. Dotyčný půjčku již splácí.
Usnesení č. 13/11
Změna statutu Fondu oprav bytového hospodářství
splněno.
Usnesení č. 13/12
Rozpočtové opatření č. 4/2012
Splněno. Rada provedla rozpis opatření.
Usnesení č. 13/14 a 15
Povolení výjimky z počtu žáků ve škole a financování zvýšených výdajů školy v souvislosti
s výjimkou
Splněno. Na programu dnešního jednání je pak také financování zvýšených výdajů školy
vyplývajících z povolené výjimky (zahrnuto v návrhu rozpočtového opatření č. 6/2012).
Usnesení č. 13/16
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
Byla zveřejněna a je účinná.
Usnesení č. 13/17
Dodatek zřizovací listiny knihovny
Splněno.
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