
USNESENÍ C. 1112012
Zastupitelstva Obce Troubsko ze dne 26.3.2012

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Doplñuje program jednání 0 bod 4a - pohledávky za správu hfbitova r.2009 a 2010
16a- nájemní smlouvy - pfístfesek na zastávce MHD

Schvaluje: Usnesení c.lI/l - Doplnení programu 0 bod 4a, 16.a

Usnesení c.II/2 - Diskusi k jednotlivým bodfun programu.

Usnesení C.11/4- Opet pndelování hrobových a urnových míst pro obcany
Bosonoh.

Usnesení c.II/4a - Prominutí pohledávek ÚMC Bmo-Bosonohy za správu
hfbitova za rok 2009 a 2010 v cástce 120 842,-Kc.

Usnesení C.IV6- Obecne závaznou vyWáSkuc. 1/2012 - Místní poplatek
za pronájem vefejného prostranství-konkretizace chatové
osady grafickou pfílohou podoby osady.

Usnesení c.III7 - Obecne závaznou vyhláSkuC.2/2012 - zrusení OZV c.3/2011
o výhemích hracích pfístrojích.

Usnesení c.II/8 - Poskytnutí úveru z Fondu rozvoje bydlení p.P.Dolezalovi
v cástce 40.000,-Kc a p. Zd. Hrusákovi v cástce 50.000,-Kc.

Usnesení C.IV9- Smlouvu 0 výpomoci pn zdolávání pozánl a dalSíchzivelných
pohrom a jiných mimofádných událostí- sdruzení jednotky
PO Strelice.

Usnesení c.II/l 0- Dotace neziskovým organizacím:
Podskalák - 60.000,-Kc TJ Sokol Troubsko- 160.000,-Kc
TJ COS Troubsko- 10.000,-Kc SK Veselka - 60.000,-Kc
Rímskokatolická famost - 100.000,-Kc

Usnesení c.IVll- Zádost ZS a MS Troubsko 0 prevedení prebytku za rok 2011
ve výsi 4.848,-Kc do rezervního fondu.

Usnesení C.IV12-Zádost ZS a MS Troubsko poüZít nevyüZitou cástku z dotace
na mzdy za rok 2011 ve výsi 184,-Kc na provozní náklady
v roce 2012.

Usnesení c.II/13 - Návrh rozpoctu na rok 2012

Usnesení c.II/14 - Návrh rozpoctu sociálního fondu na rok 2012



Usnesení C.IU16- Kupní smlouvu s Obcí Popüvky na komunikaci p.c.1507/2
o výmêre 2126 m2, p.c.1508/1 0 výmêre 651 m2 a 1508/3
o výmêre 204 m2.

Usnesení c.IUI6a- Nájemní smlouvy mez Obcí Troubsko a firmou euroAWK
s.r.o.Praha na p.c. 595 a 1490/2- provozování pñstfesku
na zastávce MHD.

Usnesení c.lU17 - Doplnêné pokyny pro zpracování návrhu územního plánu
Troubsko po vydání Zásad územního rozvoje JMK.

Bere na vedomí:
Usneseníc.II/3- Kontrolu plnêní úkolü usnesení z minulého zasedání.

Usnesení c.II/15- Rozpoctový výhled Obce Troubsko na rok 2013-2016.

Neschvaluje: Usnesení c.1I/5- UrCitopatrovníka osobê neznámého pobytu

Poveruje: Usnesení c.II/5 - JUDr. Surynkovou, právní zástupkyni Obce Troubsko, podat
podnêt k vyvolání dodatecného dêdického ñzení na pozemky
na LV 486, které se nachází na území katastru Obce Troubsko

Urcuje: Usnesení C. II/l - Ovêrovateli zápisu pana Blahu a p. Benesovou, návrhovou
komisi p. Koncickou a p.Volánka.

- Zpüsob hlasování zvednutím ruky.
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