Důvodová zpráva k zasedání Zastupitelstva obce

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

Zasedání Zastupitelstva Obce Troubky
konané dne 13. 3. 2013

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 27. února - 1. března 2013.
Důvodová zpráva:

Pozemkové záležitosti:
- Koupě pozemků pod ČOV – nezměněno, úkol trvá,
- Prodej pozemku Z. Poláškovi – připraven návrh na dělení pozemků, úkol trvá,
- 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
Celá věc je vyřízena.
Usnesení č. 3/24, 25
Prodej obecní ubytovny
Termín odstranění objektu byl po projednání v Radě obce prodloužen do 31. 3. 2013. Firma
byla několikrát urgována, zatím bez reakce.
Usnesení ze zasedání konaného dne 26. 9. 2011:
Usnesení č. 7/37 a 38
Majetkoprávní řešení pozemků na Závalí
Nájemní smlouvy jsou postupně rozesílány jednotlivým vlastníkům k podpisu - úkol trvá.
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Usnesení ze zasedání konaného dne 17. 12. 2012:
Usnesení č. 14/11, 12, 13, 14, 15
Rozpočet obce 2013
Plněno průběžně, zpráva o hospodaření v prvním čtvrtletí 2013 bude podána na příštím
zasedání zastupitelstva. V příloze této zprávy naleznete přehled plnění daňových příjmů
za období leden – únor 2013. Výkazy o hospodaření obce jsou zveřejňovány čtvrtletně
na webových stránkách obce.
Usnesení č. 14/16
Návrh rozdělení finančních příspěvků 2013
Viz samostatný materiál, kde jsou také oskenované žádosti jednotlivých organizací.
Usnesení č. 14/19 a 20
Prodej pozemků společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s.
Kupní smlouva byla podepsána, cena byla stanovena znaleckým posudkem.
Usnesení č. 14/21
Novela OZV o místním poplatku za odpad
Vyhláška byla zveřejněna.
Usnesení č. 14/22
Výběrové řízení na kontejnerový nosič
Výběrové řízení proběhlo, bylo vybráno vozidlo Avia od společnosti Hagemann a.s., pobočka
Olomouc. Kupní cena činí 977 751 Kč bez DPH a jedná se o cenu za samotné vozidlo
(720 600 Kč bez DPH) a kontejnerovou nástavbu (257 151 Kč bez DPH).
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