USNESENÍ
z 6. zasedání zastupitelstva obce Troskovice, konaného dne 14.12.2011
od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Troskovice.

A. ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ:
1. informaci o plnění rozpočtu obce k 30.11.2011
2. zprávu o plnění úkolů OÚ a obce Troskovice za rok 2011, která je v příloze č. 2
tohoto usnesení
3. zprávu o finanční činnosti Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Český ráj“
v roce 2011
4. ţe předmětem bezúplatného převodu mezi PF ČR a obcí Troskovice jsou
pozemky, které se převádí dle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách
převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve
znění pozdějších předpisů, které tomuto převodu podléhají

B. ZASTUPITELSTVO PROJEDNALO A SCHVÁLILO:
1. rozpočtové změny č. 3 v rozpočtu obce na rok 2011, které jsou přílohou č. 1
tohoto usnesení a zplnomocňuje starostu obce k projednání konečných
rozpočtových změn za rok 2011 k 31.12.2011
2. výši peněţitého daru členům výborů a komise za rok 2011, které jsou uvedeny
v příloze č. 3 tohoto usnesení
3. posunutí výplatního termínu pro výplatu zálohy odměn za měsíc prosinec 2011
z ledna 2012 na 29.prosinec 2011
4. volbu inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce
k 31.12.2011 ve sloţení:
paní Sýkorová Veronika - předseda komise
ing. Sehnoutková Ludmila – členka komise
pan Maleček Libor ml. – člen komise
pan Tehník Jiří – člen komise
pan Špína Václav – člen komise
5. výši odměn na rok 2012 neuvolněným členům zastupitelstva obce, členům
výborů a členům komisí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
6. rozpočtové provizorium na rok 2012 do doby schválení rozpočtu na rok 2012
s tím, ţe hospodaření obce se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria
7. podání ţádosti o poskytnutí dotace na rok 2012 prostřednictvím Libereckého
kraje, Státního zemědělského intervenčního fondu, Mikroregionu Český ráj,
Místní akční skupiny,
Obecně prospěšné společnosti Český ráj a
Ministerstvem pro místní rozvoj
8. prodej p.p.č. 860/1 v k.ú. Troskovice, ostatní plocha o výměře 526 m2 za cenu
30,- Kč za m2 Emilii Mošovské, bytem Karla Majera 133, 252 31 Všenory
9. prodej p.p.č. 860/5 v k.ú. Troskovice, ostatní plocha o výměře 50 m2 za cenu
30,- Kč za m2 ing.Lukáši Srbovi, bytem Klášterní 1258, 468 51 Smrţovka

1

10. prodej p.p.č. 860/6 v k.ú. Troskovice, ostatní plocha o výměře 146 m2 za cenu
30,- Kč za m2 ing.Jiřímu Vavřincovi a Jiřině Vavřincové, bytem Jiráskova 238,
251 64 Mnichovice a ing.Josefu Vavřincovi a ing.Alţbětě Vavřincové, bytem
Klášterského 255/12, 460 10 Liberec
11. prodej p.p.č. 121/2 v k.ú. Troskovice, zahrada o výměře 291 m2 za cenu 30,- Kč
za m2 Michalu Markovi, bytem Troskovice č.p. 15, 512 63 Rovensko p. T.
12. uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitostí s panem Michalem Markem,
bytem Troskovice č.p. 15, 512 63 Rovensko p. T. Předmětem majetkoprávního
převodu je p.p.č. 122/9 v k.ú. Troskovice, zahrada o výměře 48 m2, kterou obec
Troskovice kupuje do svého vlastnictví za cenu 30,- Kč za m2
13. podání ţádosti o bezúplatný převod nemovitostí z majetku vlastníka Česká
republika, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond ČR, adresa:
Husinecká 1024/11a, Praha, Ţiţkov, 130 00 do majetku obce Troskovice
a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí mezi PF ČR a obcí
Troskovice.
Konkrétně se jedná o pozemky v katastrálním území Troskovice , které jsou
uvedeny v příloze č. 5.
14. uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/HSM/3833/2011-HSMM o převodu
nemovitostí s Českou republikou-Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových se sídlem Rašínovo nábřeţí 390/42 Nové Město, 128 00 Praha 2.
Předmětem majetkoprávního převodu je stavební p.č. 23 v k.ú. Troskovice o
výměře 190 m2 a p.p.č. 100/1 v k.ú. Troskovice, zahrada o výměře 220 m2 , které
obec Troskovice kupuje do svého vlastnictví za kupní cenu 190 000,- Kč
15. uzavření
smlouvy
o
bezúplatném
převodu
nemovitosti
č. UZSVM/HSM/3866/2011-HSMM s Českou republikou-Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeţí 390/42 Nové Město,
128 00 Praha 2. Předmětem majetkoprávního převodu je budova, část obce
Troskovice č.p. 13 na stavební p. č. 23 v k.ú. Troskovice

C. ZASTUPITELSTVO UKLÁDÁ:
1. starostovi obce uhradit kupní cenu ve výši 190 000,-Kč na účet prodávajícího,
kterým je Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeţí 390/42 Nové Město, 128 00 Praha 2 za stavební p.č.
23 v k.ú. Troskovice o výměře 190 m2 a p.p.č. 100/1 v k.ú. Troskovice, zahrada o
výměře 220 m2 do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení kupní ceny.
V Troskovicích 14.12.2011

......................................
Ciler Milan
místostarosta

.........................................
Louda Jaroslav
starosta
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