USNESENÍ č. 12/2017
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Troskovice, konaného dne 15. března
2017 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Troskovice.
A. ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO NA VĚDOMÍ:
1.

zápis inventarizační komise o provedení inventarizace majetku obce
Troskovice k 31.12.2016, který je v příloze č. 1 tohoto usnesení
B. ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:
1.

Rozpočet obce na rok 2017 jako schodkový, který je v příloze č. 2 tohoto
usnesení:

příjmy ve výši 2 670 000,- Kč
výdaje ve výši 2 950 000.- Kč
Na pokrytí výdajů bude použita část zůstatku z roku 2016 ve výši 280 000,-Kč
Pronájem nebytových prostor v objektu Troskovice - Křenovy č.p. 7 na st.p.č.
panu Martinu Tondrovi, Žižkova 496, 293 01 Mladá Boleslav
za podmínek uvedených ve veřejné vyhlášce č.j. 046/2017 ze dne 16.2.2017
a zplnomocňuje starostu obce k podepsání nájemní smlouvy
na základě § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, vplatném znění Zprávu o uplatňování Uzemního plánu
Troskovice, která je přílohou č. 3 tohoto usnesení

smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. lV-12-4013535NBl02, která
je přílohou č. 4 tohoto usnesení a zplnomocňuje starostu obce kpodepsání
smlouvy
Podání žádosti o dotaci zProgramu č. 1.1 Libereckého kraje - Podpora
jednotek požární ochrany obcí účel U3) na obnovu osobních ochranných
prostředků požární ochrany JSDHO Troskovice ve výši 82 000,- Kč
Poskytnutí finančních prostředků zrozpočtu obce ve výši 1000,-Kč
Mikroregionu Český _ráj na zajištění provozu, propagace a koordinace letních
turistických linek vCeském ráji vroce 2017 a zplnomocňuje starostu obce
k podepsání smlouvy
C. ZASTUPITELSTVO OBCE POŽADUJE:
1.

V

vrámci probíhající přípravy nového administrativního členění státu zřízení
nového územního celku okres Turnov a tím vyřešení anomálie obce
s rozšířenou působností Turnov, která se skládá zobcí ležících na území tří
stávajících okresů.

Troskovicích 15.3.2017
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