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veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebenice konaného dne 20. 6.2022 na obecním úřadě
Zápis z

27 .

l)Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v l8:00 hodin starostou obcc.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádrrě svoláno. pozvánky byly řádně rozeslárry všem členťrm
zastr"rpitelstva a pozvárrka byla vyvěšena a zveř,e.iněrra po dobr-r 7 dní rra ťrřeclní i e|ektror-rické desce.

Jiří Paseka a Pavel Vrbka Konstatovali, že jim pozvárrka byla zaslána o l den pozdě.|i,
Zastupitelé obce Třebenice se na27, veřejr-rénr zasedání zastr.rpitclstva obce sešli v počtr"r 5.

zastr,rpi-

telstvo je tedy usrrášer-ríschoprré.
Zastr"rpitelstvo obce Tt'ebenice trrčilo zapisovatele aktr"rálr-rího zasedár-rí Pavla Vrbkrr a ověř,ovatele

zápisu Jiř,ího Paseku a Vlastimila Fialr"r.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 / Zctpisovgtel a ověřovutelé zcipisu byli schvúIeni
Zastr"rpitelstvo obce bere tra vědonrí zápis z 26. veře.inélro zasedání zastupitclstva.

Přítomní byli seznámeni
1. Zahájeni

s

programem zasedání.

2. Odsouhlasení ,,Závérečnéhoúčtuobce Třebenice" zarok2021
3. Odsouhlasení ,,Ročnízávěrky obce Třebenice za rok 2021" k 3 1 . 12.2021
4. Odsouhlasení ,,Hospodaření MŠTřebenice" za rok202l
5. Odsouhlasení ,,Ročnízávěrku trrtŠtřebenice" zarok2O2l k31.12.2021
6. Odsouhlasení,,Kupní smlouvy č. 2217365920"
7. Rozpočtové opatření č. 312022
8. Různé

9. Diskuze

l0. Závěr
Pavel Vrbka navrlrl do bodu různéprojedrrat zvýšeníceny clřeva prodávanélro z obecníclr lesů.
Starosta navrlrl, aby v torrrto bodr"r byla projedrrána žádost o clar l-rasičťrm a dále, aby byla projedrrár.o
zadání zakázky na osvětlení veřejrrélro prostranství za nrístní,,'fř,ebenickou 1rospťtdkou".
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 / Progrgm zaseddní byl schvúlen

2)Odsouhlasení ,,Závérečnéhoúčtuobce Třebenice'o za rok202l
Pro: 5, Proti:
3)

0,

Zdriel se: 0/Zúvěrečný účetobce Třebenice zu rok 202I byl schválen bez výhrad

Odsouhlasení ,,Ročnízávérky obce Třebenice za rok 202loo k 3l .l2.202l

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 Ročnízcívěrka obce Třebenice zu rok 202I" k 3I.12.202I bylu scltvtílena bez výhrad

Odsouhlasení ooHospodaření nnŠrreneniceo' za rok202l*
Pro: 5, Proti: 0, Zclržel se: 0 Hospoelaření YtŠrřebenice zu rok 202I
4)

bylo scltvťtleno bez

výhracl

S)Odsouhlasení,, Ročn í závérku tUŠrreben iceoo za rok 202l k 31.12.202l
Pro: 5, Proti: 0, Zclržel se: 0 Ročttízcivěrka MŠTřebenice zc rok 202l k 3 1.12.202I byla scltvúlenu bez výltrad

ý,
ol:

6)

Odsouhlasení,,Kupní smlouvy č, 2277365920"

.hdnci se o kottpi btLnkrll nu ,,Valečskémkopci". h,hku Puvel u,liří Pusaku konsl.ctttlvctli, že bunkr,je
nu pozemku,jiného vlasíníka(obec Valeč) u tukléžpgpf vyřešen př,íslu1l k tomulo bunkru př,es soukronlý pozemek (pan Šmardct).Sluosítt kon,slulotlctl, že je sttttttlzře.jnloslí, že bnmě sctnlolného

,,bltnkrtt" bttcle musel obec oclkottpit ocl2lcmct Štnurclyipříjazclot,olt cesíL!.
Kottlli 1lozentku u přístup k bunh,t,t tn.tí slurtl,sta zu tikol projeclnul s vlttslníky u ,yezntimí zaslupitelslvo nct příštímfeclnání,juk to llucle yyř"ešeno.
Pro: 3, Proti: l, Paseku Jiří Zdržel se: l Vrbka Pavel sntlouva byla schvtilena u starosítt se pověřuje kjejíntu podpistt
7) Rozpočtové opatření č.312022

Jiří Paseka sezrrámil přítorr.rrés tírnto rozpočtovým opatřenínr,
Zastupitelstvo bere na vědomí
8) Různé
a)

Finančnídar hašičům

Jeclnáseofinančr'ídarrrapořáclálríTř,ebenice-festu.kterýsebr-rclekor-rat 19.8.2022,Žádostofin.
dar je ve výši 1 5.000,-Kč. Dar btrde por"ržit zeinrélra k zaplacerrí clechové hrrdby rra ]'řebenice- f'estu.

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 Dar byl schvcilen
b) zadání zakázky montáž osvětlení
Vrbka Pavel a .Iiří Paseka konstatovali. že zakázka rná rrer-rrčitéz,adání. Starosta ,zadání pošle zastr"rpitelťrm na mail a ti buclou trrít trrožnost navrlrtrottt znlěny. Nebo spíšezastr-rpitelé se nrolrou pro napsaný zántér osobrrě zastavit rra OÚ.
Pro: 4, Proti: 0, Zdriel se: I Vrbka Pavel
c) ceny dřeva

Pavel Vrbka navrlrl, že vzlrledenr k vývoji cen na trhu by se měla zvýšit cerra dř,eva, které obec prodává.
Tento bod se btrde ř,ešit na dalšírrr zastupitelstvtr.
7) Diskuze

Jii'í }'irscltii
16)

,",}'il,:,ir:i,..il,
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Závér

Závěrem starosta poděkoval přítorrrrrýrrr za úrčast.
Zasedání bylo trkorrčello v 18:50,
Zapsal: Vrbka Pavel
Ověřovatelé zápisu: .Iiř,í Paseka
vlastimil Fiala
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