
USNESENÍ č. 10 
 Zastupitelstva obce 

Třebešov 
ze dne 30.6.2008 

  
Zastupitelstvo obce Třebešov 

I.Bere na vědomí: 
1.   Závěrečný účet Svazku obcí Dolní Bělá za rok 2007 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2007 
2.   Závěrečný účet DSO Mikroregion Rychnovsko včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku 

obcí Mikroregion Rychnovsko za rok 2007 
3.   Závěrečný účet DSO Vodovodní svazek Císařská studánka za rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2007 
4.   Složení slibu nově povolané zastupitelky obce paní Martiny Vavřinkové, Třebešov čp.36. 

  
II. Schvaluje: 

 1. Program zasedání a návrhovou komisi 
 2. Rozpočtové opatření č.1 na rok 2008 

 3. Závěrečný účet obce Třebešov za rok 2007 včetně Zprávy o provedení přezkoumání výsledku hospodaření 
obce Třebešov za rok 2007, a to bez výhrad. 

 4. Uzavření kupní smlouvy s organizací Sokolská Župa Orlická na sportovní hřiště za cenu dle znaleckého 
posudku. 

 5. Zadat vypracování projektové dokumentace na výstavbu rozšíření sálu stávající Hasičské zbrojnice, Ing. 
Architektu Malému. 

 6. Přístavbu sálu stávající Hasičské zbrojnice s tím, že obec uhradí na tuto stavbu 500.000,- Kč dle dohody s fa 
Matrix. Na ostatních nákladech s přístavbou spojených se budou podílet podnikatelé a společnosti se sídlem 

v Třebešově. 
 7. Vypracování studie prostoru za mlékárnou od Ing. Architekta Granáta . 

 8. Zástupce za obec Třebešov do Vodovodního svazku Císařská studánka, do Mikroregionu Rychnovsko a do 
Dobrovolného svazku obcí Dolní Bělá starostku obce paní Lenku Cabalkovou. 

 9. Žádost o bezúplatný převod pozemku katastrální území Lipovka u Rychnova nad Kněžnou v souvislosti 
rozšíření silnice II/318 a II/321 Častolovice-Solnice o celkové výměře 578m2, za podmínek opravy silnice u pana 

Václava Bělobrádka a opravy nefunkční litinové mříže u parčíku fa Matrix. 
10. Reprodukční cenu 72,- Kč/m2  pro pozemek par.č. 62 katastrálního území Třebešov, který byl převeden 
bezúplatně k 7.1.2004 od Pozemkového fondu ČR dle vyhlášky 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu „ Třebešov, Domašín „ , Ministerstva zemědělství ČR – 

přeložka vedení vysokého napětí 35 kV „ 
12. Uvolnění částky 3.500,-- Kč na vikíř Hasičské zbrojnice. 

13. Text usnesení z dnešního zasedání 
  

III Ukládá: 
1.   1.Starostce obce zajistit architekta, který zpracuje projekt na rekonstrukci sportovního areálu a následně 

připravit dotaci na realizaci rekonstrukce. 
2.   Starostce obce zajistit architekta, který zpracuje projektovou dokumentaci k oddychovému koutu na návsi . 

  
  

V Třebešově 30.6.2008 
  
  
  

          Lenka Cabalková                                                              Jana Řízková 
           starostka obce                                                          místostarostka obce 

  
 


