USNESENÍ
č.VIII. /161215

ZASTUPITELSTVA OBCE
MĚSTEČKO TRNÁVKA
ze dne : 16. 12. 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:
204. zprávy o činnosti samosprávy,
205. zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru, plán práce FV na 1. pololetí 2016,
206. záměr prodeje p.č. 104/2 o výměře 455 m2, části p.č. 557/1 o výměře cca 180 m2 a části
p.č. 102/6 o výměře cca 50 m2, vše v k.ú. Městečko Trnávka za 50 Kč/1m2,
207. záměr prodeje užívané části pozemku p.č. 3/3 v k.ú. Lázy za 25 Kč/1m2,
208. záměr prodeje užívané části pozemku p.č. 554/6 v k.ú. Městečko Trnávka za 50 Kč/1m2,
209. záměr prodeje užívané části pozemku p.č.643 v k.ú. Městečko Trnávka za 50 Kč/1m2,
210. záměr prodeje užívaného pozemku p.č. 913/4 o výměře 20 m2 v k.ú. Lázy za 25 Kč/1m2,
211. záměr prodeje užívané části pozemku p.č. 420/8 v k.ú. Městečko Trnávka za 50 Kč/1m2,
212. záměr prodeje užívané části pozemku p.č. 554/13 v k.ú. Městečko Trnávka za 50 Kč/1m2,
213. záměr prodeje užívaných částí pozemků p.č. 1212/16 v k.ú. Stará Trnávka a p.č. 585, p.č.
584/2 a p.č. 584/1 v k.ú. Městečko Trnávka za 50 Kč/1m2,
214. záměr prodeje nově vznikajících pozemků p.č. 933/3 o výměře 98 m2, p.č. 933/8
o výměře 64 m2, p.č. 933/6 o výměře 126 m2 a p.č. 883/2 o výměře 151 m2 v k.ú. Pěčíkov
za cenu 50 Kč/1m2,
215. záměr prodeje užívané části pozemku p.č. 37/1 v k.ú. Mezihoří u Městečka Trnávky za
25 Kč/1m2,
216. prodej pozemku p.č. 416/12 o výměře 685 m2 v k.ú. Městečko Trnávka žadatelům
manželům Makasovým za cenu 105 Kč/1m2 + 21% DPH + úhrada nákladů na vodovodní
a kanalizační přípojky ve výši 15.186,- Kč,
217. prodej pozemku p.č. 1827 o výměře 507 m2 v k.ú. Stará Trnávka žadateli Františku
Häuslerovi s 50% slevou, tj. 25 Kč/1m2, jelikož na vlastní náklady uklidil zbořeninu na
tomto pozemku – důvody vhodné zřetele,
218. prodej pozemku p.č. 615/5 o výměře 70 m2 v k.ú. Městečko Trnávka za cenu 50 Kč/1m2
žadateli Miroslavu Matochovi,
219. prodej pozemku p.č. 637/1 o výměře 358 m2 v k.ú. Lázy za cenu 25 Kč/1m2 žadatelům
manželům Václavkovým,
220. prodej pozemků p.č. 91 o výměře 375 m2 a p.č. 1314 o výměře 26 m2 v k.ú. Bohdalov
u Městečka Trnávky žadatelům manželům Niedobovým, Moravská Třebová za celkovou
cenu 5.045,- Kč, svažitý terén - důvody vhodné zřetele,
221. bezúplatný převod pozemků p.č. 24 o výměře 338 m2 a p.č. 114 o výměře 151 m2 v k.ú.
Mezihoří u Městečka Trnávky z majetku Obce Městečka Trnávky do majetku
Pardubického kraje,
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bezúplatný převod pozemků p.č. 1048/7 o výměře 32 m2, p.č. 1048/11 o výměře 18 m2,
p.č. 1048/12 o výměře 132 m2, p.č. 1048/13 o výměře 248 m2, p.č. 1048/14 o výměře 872
m2, p.č. 1048/15 o výměře 126 m2, p.č. 1048/17 o výměře 84 m2 a p.č. 1048/19 o výměře
196 m2, vše v k.ú. Pacov u Moravské Třebové z majetku Obce Městečka Trnávky do
majetku Pardubického kraje s podmínkou, že k pozemkům p.č. 1048/7, p.č. 1048/13 a
p.č. 1048/14 zřídí Pardubický kraj pro Obec Městečko Trnávku služebnost vedení
inženýrských sítí bezúplatně na dobu neurčitou,
smlouvu darovací a o zřízení osobní služebnosti inženýrské sítě s Pardubickým krajem na
silniční pozemky v k.ú. Mezihoří u Městečka Trnávky a k.ú. Pacov u Moravské Třebové,
podání výpovědi Správě nemovitostí Moravská Třebová na správu vlastnické části obce
v domě Městečko Trnávka 201,
plán práce RO a ZO na rok 2016,
schodkový rozpočet obce na rok 2016,
návrh ceny vodného pro SO „Teplice“ na rok 2016 ve výši 32 Kč/1m3 včetně DPH,
návrh ceny vodného pro SV Moravskotřebovska na rok 2016 ve výši 42,40 Kč/1m 3
včetně DPH,
návrh ceny stočného pro rok 2016 ve výši 57 Kč/1m3 včetně DPH,
příspěvek na stočné ve výši 17 Kč/1m3 pro fakturaci v roce 2016, podmínky vyplacení
příspěvku: fyzická osoba s trvalým pobytem v obci minimálně od 1. 1. 2016, nemající
splatné závazky vůči obci, při neuhrazených splatných závazcích dojde k jednostrannému
zápočtu tak, že bude započtena kryjící se výše a pokud bude příspěvek na stočné vyšší
než závazek vůči obci, bude tento rozdíl vyplacen; to vše z důvodu zajištění ekonomicky
a sociálně únosné ceny pro domácnosti (snížení provozních nákladů domácností),
nákup nemovitosti Městečko Trnávka 27 za cenu 1.750.000,- Kč včetně DPH od
společnosti Agro-2000 – INVEST a.s. Třebíč, obec uhradí daň z nabytí nemovitosti
a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uvedenou společností,
vydání obecně závazné vyhlášky obce Městečka Trnávky č. 2/2015, o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
úhradu členského příspěvku pro Svazek obcí pro výstavbu R43 na rok 2016 ve výši
1.424,- Kč,
návrh inventarizačních komisí pro inventury 2015,
úpravu rozpočtu č. 5/2015,
pokyn k provedení inventarizace majetku za rok 2015, seznámení členů inventarizačních
komisí s postupem inventarizace,
plán inventur na rok 2015,
podpisové vzory k inventarizaci majetku za rok 2015,
závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na rok 2016,
rozpočtový výhled na roky 2016-2018,
poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2016 Oblastní charitě Moravská Třebová ve výši
20.000,- Kč,
poskytnutí dotace na rok 2016 TJ Sokol Městečko Trnávka ve výši 70.000,- Kč +
28.000,- Kč na trenéry žáků a uzavření veřejnoprávní smlouvy,
podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemku p.č. 437
o výměře 6997 m2 – orná půda v k.ú. Městečko Trnávka dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona
č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
podání žádosti na Státní pozemkový úřad o úplatný převod sousedícího zemědělského
pozemku p.č. 407/15 o výměře 98 m2 – orná půda v k.ú. Městečko Trnávka dle § 11 odst.
1 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, současně Obec Městečko
Trnávka souhlasí s úhradou nákladů na znalečné,
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245.

schvaluje smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu s firmou REMAG Consulty. s.r.o.
Praha na koncert Aleše Brichty na částku 50.112,- Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
246. změnu termínu pro Legendy 2016 na 13. 8. 2016,
247. nový ceník na 4.Q 2015 od firmy Dřevo Málek, Protivanov,
248. podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj na opravu elektroinstalace v objektu Městečko
Trnávka 304 , projektovaná cena 178.928,- Kč + DPH,
249. prodloužení smlouvy na telekomunikační řešení se společností T-Mobile a.s. o 24
měsíců,
250. přílohu č. 1 ke smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu se společností SITA CZ
a.s., č. smlouvy 103000114, definující četnost odvozů,
251. odměňování trenérů a cvičitelů u TJ Sokol a SDH z navýšených rozpočtů těchto spolků
(7.000 Kč/1 osoba/1 rok).
Zastupitelstvo obce pověřuje:
252. radu obce projednáním a schválením závěrečných úprav rozpočtu za rok 2015.

Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.
V Městečku Trnávce dne 16. 12. 2015

Ing. Milan Šedaj
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
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Václav Neubauer

Jiří Vondra
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