Obec TROUBELICE
783 83 Troubelice 352
Tel: +420 585 032 108
www.troubelice.cz

Volební období 2014 - 2018
Číslo jednací: TRO 535/2016

Ondřej
Plačko

Usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 27. 6. 2016,
v 16:00 hodin, v v zasedací síni Obecního úřadu v Troubelicích
Zastupitelstvo obce Troubelice
254/11/2016

s c h v a l u j e :

program 11. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 27. června 2016, dle
pozvánky.
hlasování: Pro: 10

255/11/2016

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

s ohledem na zákon č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů a podanou cenovou nabídku, přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu –
„Restaurátorská činnost na Maskarónech v Sokolovně Troubelice“, BCA. Danielu
Daubnerovy, Zpracování kamene - obnova památkových objektů, Hraniční 20/27,
Olomouc; IČ: 68181515 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 10

259d/11/2016

Proti: -

na základě uveřejněného záměru obce dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, odprodej osobního automobilu tovární značky ŠKODA, typ
Fabia, SPZ: OCO 53-64; VIN: TMBPH16Y123333044, technické specifikace dle
technického průkazu č. AP 182030, zájemci s podanou nejvyšší nabídkovou cenou - Auto
TRAFEX s.r.o., Šumperská 1475, Uničov; IČ: 02898047, za cenu 41 100,- Kč, vč.
příslušného rozpočtového opatření v rozpočtu obce na rok 2016 a zplnomocnění pro
starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
hlasování: Pro: 10

259c/11/2016

Zdržel se: -

Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi obcí Troubelice, 783 83 Troubelice
352, IČ: 00299570 a Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s., Tovární 1059/41,
Olomouc; IČ: 47675772, týkající se přípravy realizace stavby „Troubelice – Sídliště –
rekonstrukce vodovodních řádů a kanalizační stoky B, B1, B2“ a zplnomocňuje starostu
obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 10

259b/11/2016

Proti: -

rozpočtové opatření č. RO OZ/001/2016 a RO OZ/002/2016 v rozpočtu obce Troubelice
na rok 2016, v návaznosti na § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Písemná podoba rozpočtového
opatření v rozpočtu obce Troubelice na rok 2016 je uvedena v příloze k zápisu z
dnešního zasedání zastupitelstva obce Troubelice.
hlasování: Pro: 10

259a/11/2016

Zdržel se: -

v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2015 se
souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2015.
hlasování: Pro: 10

258a/11/2016

Proti: -

na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 84
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku
obce Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00299570, za rok 2015.
hlasování: Pro: 10

257/11/2016

Zdržel se: -

a určuje ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Poláka a Jaromíra Šmída a zapisovatelem
zápisu Drahomíru Drlíkovou.
hlasování: Pro: 10

256/11/2016

Proti: -

Proti: -

Zdržel se: -

dle zákona č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a
podanou cenovou nabídku, přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu – „Zajištění
projektové dokumentace provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně
koordinace projektu a inženýrsko - projektové činnosti, na akci – Přístavba a zateplení
MŠ Troubelice“, společnosti MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o., Štefánikova 560/38a,
Brno, IČ: 269 38 332 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 10

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Proti: -

Zdržel se: -
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259e/11/2016

dle zákona č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a
podanou cenovou nabídku, přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu –
„Restaurování vitráží v kapli sv. Antonína Paduánského v Pískově“, společnosti Vitráže
BRUŠTÍK, s.r.o. Petrohradská 403/50, Praha, IČ: 24194425 a zplnomocňuje starostu
obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 10

259f/11/2016

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč z Programu č. 1/2015/P, pro poskytování dotací z
rozpočtu obce Troubelice pro rok 2016, Tělocvičné jednotě SOKOL Troubelice, 783 83
Troubelice 99; IČ: 60799340 na materiální zajištění akce "50 let fotbalu v Troubelicích",
konané dne 18. 6. 2016 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 10

262c/11/2016

Proti: -

poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč z Programu č. 1/2015/P, pro poskytování dotací z
rozpočtu obce Troubelice pro rok 2016, Michalu Jirákovi, 783 83 Troubelice 77 na
dofinancování rozpočtu kulturní akce Májový hudební festival - Velký pán, konané dne 7.
5. 2016 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 10

262b/11/2016

Zdržel se: -

přijetí dotace ve výši 100 000,- Kč na účel uvedený v čl. I odst. 2, Smlouvy o poskytnutí
dotace, poskytnutou Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460,
včetně Smlouvy o poskytnutí dotace a jejímu uzavření, k jejímuž podpisu je zplnomocněn
starosta obce a příslušného rozpočtového opatření v rozpočtu obce na rok 2016.
hlasování: Pro: 10

262a/11/2016

Proti: -

přijetí neinvestiční dotace ve výši 38 000,- Kč na účel uvedený v čl. II odst. 1, Smlouvy o
poskytnutí dotace a spolufinancování obce dle č. II odst.2, Smlouvy o poskytnutí dotace
poskytnutou Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, včetně
Smlouvy o poskytnutí dotace, k jejímuž podpisu je zplnomocněn starosta obce a
příslušného rozpočtového opatření v rozpočtu obce na rok 2016.
hlasování: Pro: 10

261b/11/2016

Zdržel se: -

v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodních řádů I a II a kanalizační stoky C Troubelice - Sídliště", úhradu skutečných nákladů za vybudování nových vodovodních
přípojek na veřejné části k jednotlivým nemovitostem dotčených stavbou a kanalizační
přípojky na veřejné části pro rodinné domy č. p. 277 a 279, zhotoviteli stavby společnosti
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc; IČ: 25374311, vč. příslušného
rozpočtového opatření v rozpočtu obce na rok 2016 a zplnomocnění pro starostu obce k
podpisu smlouvy o dílo.
hlasování: Pro: 10

261a/11/2016

Proti: -

dle zákona č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a
podanou cenovou nabídku, přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu – „Stezka pro
cyklisty Troubelice - Šumvald - Nová Dědina - Uničov, studie“, společnosti EPROJEKT
s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov; IČ: 62361457, včetně příslušného rozpočtového opatření
v rozpočtu obce na rok 2016 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 10

259i/11/2016

Zdržel se: -

dle zákona č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a
podanou cenovou nabídku, přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu – „Generel
chodníků a stezek pro cyklisty“, společnosti EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov;
IČ: 62361457, včetně příslušného rozpočtového opatření v rozpočtu obce na rok 2016 a
zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 10

259ch/11/2016

Proti: -

Smlouvu o dílo na zpracování biologicky rozložitelného odpadu (katalogové číslo odpadu
20 02 01), uzavřenou mezi obcí Libina, 788 05 Libina; IČ: 00302899 a obcí Troubelice,
783 83 Troubelice 352; IČ: 00299570, uzavřenou s účinností od 1. 7. 2016 na dobu
neurčitou a zplnomocňuje starostu obce k jejímu podpisu.
hlasování: Pro: 10

259h/11/2016

Zdržel se: -

dle zákona č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a
podanou cenovou nabídku, nákup profesionální travní sekačky GRILLO FD 450 od
společnosti PEKASS a.s., Přátelství 987, Praha 10 - Uhříněves, IČ: 41693426, včetně
příslušného rozpočtového opatření v rozpočtu obce na rok 2016 a zplnomocňuje starostu
obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 10

259g/11/2016

Proti: -

Proti: -

Zdržel se: -

poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč z Programu č. 1/2015/P, pro poskytování dotací z
rozpočtu obce Troubelice pro rok 2016, Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Nová
Hradečná 2, 783 83 Troubelice; IČ: 48809519 na Dofinancování nového kamenného
obětního stolu v kostele Navštívené Panny Marie v Troubelicích a zplnomocňuje starostu
obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 9

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Proti: 1 (Pavlík)

Zdržel se: -
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262d/11/2016

vzhledem k předpokládanému záměru pronajímat plátcům DPH nově zbudovaný projekt
výstavby multifunkčního kulturního sálu (Sokolovny) na parc. č. 652 a parc. č. 653, obě v
katastrálním území Troubelice, zapsané na listu vlastnictví 10001 pro obec Troubelice,
bude dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, nárokován plný odpočet z přijatého zdanitelného plnění.
hlasování: Pro: 10

262f/11/2016

Zastupitelstvo obce Troubelice

b e r e

n a

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

v ě d o m í :

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

na základě zplnomocnění pro starostu a místostarostu obce (bod 250; 251; 252/10/2016
usnesení), výsledek vyhlášeného výběrového řízení na veřejné zakázky „Demolice a
likvidace budovy Sokolovny v Troubelicích, č. p. 180“ a „Demolice a likvidace komína na
parc. č. 691/2, oba v katastrálním území Troubelice“, které byly přiděleny společnosti
BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, Pardubice; IČ: 63217139, vč. uzavřených smluv o
dílo.
hlasování: Pro: 10

263a/11/2016

Proti: -

Zprávu o přezkoumání hospodaření a závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu
Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, Uničov; IČ: 71242678, za rok 2015.
hlasování: Pro: 10

262e/11/2016

Zdržel se: -

na základě Směrnice obce Troubelice č. 24 o rozpočtu a rozpočtových pravidlech,
předkládá správce rozpočtu Zastupitelstvu obce na vědomí provedené rozpočtové změny
č. RO S/001/2016; RO S/002/2016; RO S/003/2016 a RO S/004/2016, v rozpočtu obce
Troubelice na rok 2016, v souladu s uvedenou Směrnicí, a to k 1. 6. 2016.
hlasování: Pro: 10

260/11/2016

Proti: -

zveřejnění záměru obce Troubelice odprodat část pozemku (skutečná výměra části
pozemku zakreslená v příloze k předmětné žádosti, bude stanovena dle geometrického
plánu vypracovaného autorizovaným geodetem) parc. č. 1265 - ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře (celek) 4 423 m2 v katastrálním území Troubelice, LV 10001 pro
obec Troubelice, za těchto podmínek: záměr je uveřejněn na základě podané písemné
žádosti o koupi části pozemku č. j. TRO 508/MP/2016; skutečná výměra pozemku
specifikovaná v žádosti bude skutečně vyměřena na základě geometrického plánu
vypracovaného autorizovaným geodetem; cena předmětného pozemku bude stanovena
dle posudku vypracovaného soudním znalcem, minimálně však za 50,00 Kč/m2; veškeré
náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující; v případě, že o pozemek bude více
zájemců, rozhodne nejvyšší cenová nabídka jednotlivých zájemců; o prodeji pozemku
rozhodne zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání a vyhrazuje si právo
předmětný pozemek neprodat.
hlasování: Pro: 10

258b/11/2016

Zdržel se: -

zveřejnění záměru obce Troubelice pouze za předpokladu směny pozemků parc. č.
1249/3 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 19 m2 v katastrálním území
Troubelice, LV 680 a parc. č.1250/9 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 185
m2 v katastrálním území Troubelice, LV 680 za pozemek parc. č. 231 - ostatní plocha neplodná půda o výměře 293 m2 v katastrálním území Lazce u Troubelic, LV 10001 pro
obec Troubelice, za těchto podmínek: směna pozemků proběhne pozemek za 2 pozemky
bez finančního vyrovnání; náklady spojené s převodem pozemku hradí zájemce o obecní
pozemek, tedy LP*; v případě, že o pozemky nabízené obcí ke směně bude více zájemců,
přihlédne zastupitelstvo k výhodnosti nabídky druhé strany; o směně pozemků rozhodne
zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání, které si vyhrazuje právo předmětný
pozemek nesměnit.
hlasování: Pro: 10

264d/11/2016

Proti: -

dle platných Zásad č. 1/2016/Z obce Troubelice, vyhlášení výběrového řízení na půjčky z
Fondu rozvoje bydlení obce Troubelice v roce 2016, pro oblasti podpory uvedené v
článku III. odst. 5) účel č. 8 a č. 9, citovaných zásad. Dnem vyhlášení výběrového řízení
na půjčky z FRB, je den uveřejnění na úředních deskách obce.
hlasování: Pro: 10

264b/11/2016

Zdržel se: -

Zásady č. 1/2016/Z obce Troubelice, o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu
rozvoje bydlení" na území obce Troubelice, s nabytím účinnosti od 1. 7. 2016.
hlasování: Pro: 10

262g/11/2016

Proti: -

Proti: -

Zdržel se: -

Inspekční zprávu České školní inspekce, inspektorát Olomouc, č. j. ČŠIM-351/16-M, ze
dne 7. dubna 2016, o inspekční činnosti v Základní škole Troubelice, příspěvkové
organizaci, 783 83 Troubelice 313 a následné Sdělení o odstranění nedostatků z
inspekční činnosti, od ředitele Základní školy Troubelice, příspěvkové organizace, 783
83 Troubelice 313.
hlasování: Pro: 10

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Proti: -

Zdržel se: -
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263b/11/2016

souhlasné stanovisko obce Troubelice s umístěním sídla spolku v sídle obce Troubelice,
tj. 783 83 Troubelice 352, konkrétně Spoleku pro děti Troubelice, z.s. (bývalé Sluníčko).
hlasování: Pro: 10

263c/11/2016

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

podklady - důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 11. zasedání
zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 27. června 2016.
hlasování: Pro: 10

Zastupitelstvo obce Troubelice
263e/11/2016

Zdržel se: -

výsledek výběrových řízení na pracovní místo zaměstnance Obecního úřadu Troubelice Pracovník pro údržbu obce - přijat Zbyněk Obšil a pracovní místo zaměstnance Obecního
úřadu Troubelice - Administrativní pracovník - přijata Jitka Pospíšilová.
hlasování: Pro: 10

265d/11/2016

Proti: -

informaci o stavu probíhajícího řízení 1. změny Územního plánu Troubelice. K dnešnímu
dni probíhá uplatnění stanovisek k dané věci všech dotčených orgánů a sousedních obcí.
hlasování: Pro: 10

265c/11/2016

Zdržel se: -

podněty a připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů v diskusi, které jsou
uvedeny v zápise z 11. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 27.
června 2016.
hlasování: Pro: 10

265b/11/2016

Proti: -

písemnou žádost nájemníků obecních bytů a nebytových prostor Troubelice č. p. 220 o
možnost nátěru oken této budovy. Bude zjištěn celkový objem finančních prostředků na
nátěr oken a s ohledem na tuto částku a krytí tohoto rozpočtového výdaje v rozpočtu
obce na rok 2016, bude dále jednáno v dané věci. K jednání je zplnomocněn starosta
obce.
hlasování: Pro: 10

265a/11/2016

Zdržel se: -

vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120,
Olomouc; IČ: 70960399, o řešení špatného stavu silnice č. III/31548 - průtah obcí.Závěr:
stavem silnice a se budeme zabývat s cílem zlepšit její stav.
hlasování: Pro: 10

264f/11/2016

Proti: -

písemnou žádost č. j. TRO 508/MP/2016, žadatelů ZB a JN*, o odkoupení části parcely
specifikované v přiložené katastrální mapě z parcely č. 1265 - ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře (celek) 4 423 m2 v katastrálním území Troubelice, LV 10001 pro
obec Troubelice, uvedeného na listu vlastnictví 10001 pro obec Troubelice.
hlasování: Pro: 10

264e/11/2016

Zdržel se: -

písemnou žádost č. j. TRO 265/ST/2016, žadatele LP*, o odkoupení parcely č. 231 ostatní plocha - neplodná půda o výměře 293 m2 v katastrálním území Lazce u
Troubelic, uvedeného na listu vlastnictví 10001 pro obec Troubelice.
hlasování: Pro: 10

264c/11/2016

Proti: -

informaci o probíhajícím základním geologickém posouzení lokality Pískov, v důsledku
nedostatku spodní vody v některých studních. Geologický posudek lokality Pískov je
zpracován na základě Smlouvy o dílo se společností INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7,
Praha 3; IČ: 03579727. S výsledkem hydrogeologického posouzení a možným variantním
řešením k odstranění nedostatku vody v některých studních, bude dále jednáno.
hlasování: Pro: 10

264a/11/2016

Zdržel se: -

souhlasné stanovisko obce Troubelice, jakožto vlastníka budovy Mateřské školy
Troubelice a jejího zřizovatele, s umístěním sídla spolku v sídle Mateřské školy v
Troubelicích, tj. 783 83 Troubelice 336, konkrétně Rodičovskému spolku při MŠ
Troubelice, z.s.
hlasování: Pro: 10

263d/11/2016

Proti: -

Proti: -

Zdržel se: -

u k l á d á :

komisi životního prostředí a rozvoje obce, v souvislosti se stálým řešením problému s
provozem těžké zemědělské techniky projíždějící obcí Pískov, učinit vlastní statistické
zjištění skutečné hodnoty množství průjezdu této techniky, na statistickém vzorku, v
určitém časovém intervalu, v různé dny a v různých časech. T: září/2016
hlasování: Pro: 10

Ing. Bc. Ondřej PLAČKO, v. r.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Proti: -

Zdržel se: -

Irena KRÁLOVÁ, v. r.
místostarostka
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Přílohy: - pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce
- presenční listina členů Zastupitelstva obce a zúčastněných občanů

Zapsal: Drahomíra Drlíková
V Troubelicích dne 27. 6. 2016

- zápis ze zasedání Zastupitelstva obce
- důvodové zprávy a přílohy k bodům jednání, pokud je tak uvedeno

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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