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

Volební období 2014 - 2018
Číslo jednací: TRO 777/2016

Ondřej
Plačko

Usnesení
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 26. 9. 2016,
v 16:00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu v Troubelicích
Zastupitelstvo obce Troubelice
266/12/2016

s c h v a l u j e :

program 12. zasedání Zastupitelstva obce Troubelice, konaného 26. září 2016, dle
pozvánky.
hlasování: Pro: 8

267/12/2016

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: 1 (Šmíd)

a přijímá po projednání dotační prostředky z Fondů EU prostřednictvím Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, Operačního programu – Integrovaný regionální operační program
(IROP), Výzva č. 19 – Technika pro integrovaný záchranný systém na akci "Pořízení
hasičské cisterny pro obec Troubelice", identifikační číslo
EIS CZ.06.1.23/0.0/0/15_017/0000990, včetně spolufinancování akce z vlastních zdrojů,
dle podmínek příslušné registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace.
hlasování: Pro: 8

271c/12/2016

Proti: -

dle §16 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů,
zaplacení regresní úhrady Ministerstvu vnitra ČR, Nad štolou 3, Praha 7, dle předpisu č.
j. MV - 57604-4/EKO-2016, ze dne 17. 05. 2016.
hlasování: Pro: 7

271a/12/2016

Zdržel se: -

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01582/OKŘ/DSM ze dne 12. 7.
2016 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušného dodatku.
hlasování: Pro: 8

270e/12/2016

Proti: -

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 3. 2016, na zajištění kompletní administrace
žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, na akci – "Rozšíření kapacity MŠ
Troubelice“, se společností IK consult s.r.o., Živného 1254/8, 635 00 Brno, IČ: 27713326
a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušného dodatku.
hlasování: Pro: 8

270d/12/2016

Zdržel se: -

v souladu se zákonem č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů a podanou cenovou nabídku, pořízení nového účetního a správního programu
KEO, pro potřeby obce Troubelice, od společnosti ALIS spol. s r. o., Mariánská 538,
Česká Lípa; IČ: 00672416 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné kupní
smlouvy. Přechod na uvedený účetní a správní program od 1. ledna 2017.
hlasování: Pro: 8

270c/12/2016

Proti: -

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se vydává Požární řád obce Troubelice.
hlasování: Pro: 8

270b/12/2016

Zdržel se: -

rozpočtové opatření č. RO OZ/003/2016 a RO OZ/004/2016 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: 8

270a/12/2016

Proti: -

rozbor hospodaření obce Troubelice a plnění rozpočtu obce Troubelice za období
01/2016 - 06/2016.
hlasování: Pro: 8

269a/12/2016

Zdržel se: -

a určuje ověřovatele zápisu Ivetu Vlčkovou a Květoslavu Muckovou a zapisovatelem
zápisu Drahomíru Drlíkovou.
hlasování: Pro: 8

268/12/2016

Proti: -

Proti: -

Zdržel se: -

s ohledem na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s pravidly a specifickými podmínkami IROP, Zadávací dokumentaci
k nadlimitní veřejné zakázce "Pořízení hasičské cisterny pro obec Troubelice".
hlasování: Pro: 8

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Proti: -

Zdržel se: -
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271f/12/2016

po projednání změnu v rámci projekční přípravy investičního záměru Sokolovna
Troubelice. Specifikace změn projektu: 1. změna názvu projektové dokumentace
,,Komunitní centrum Troubelice,; 2. změna v technickém názvosloví projektové
dokumentace vč. zpracované rozpočtové specifikace; 3. změna v technickém řešení
investičního projektu do parametrů a indikátorů Integrovaného regionálního operačního
programu, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi.
hlasování: Pro: 8

271g/12/2016

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Plán inventarizace majetku obce Troubelice na rok 2016.
hlasování: Pro: 8

273a/12/2016

Proti: -

dle zákona č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a
podanou cenovou nabídku, přímé zadání veřejné zakázky - zakázky malého rozsahu –
„Zpracování a výroba stolního kalendáře obce Troubelice na rok 2017“, společnosti
Václav Křupka – TISKÁRNA, Kostelní nám. 1, Mohelnice; IČ: 42765838, včetně
zplnomocnění pro starostu obce k podání objednávky a zároveň schvaluje bezplatnou
distribuci kalendáře každé rodině s trvalým pobytem v obci a každému domku k rekreaci.
hlasování: Pro: 8

272c/12/2016

Zdržel se: -

Plán zimní údržby místních komunikací obce Troubelice a místních částí, na rok 2016/
2017 a uzavření smlouvy na poskytnutí této údržby se společností TAGROS, a.s., 783 83
Troubelice 24, IČ: 607 93 066, s účinností od 1. 11. 2016 a zplnomocňuje starostu obce k
podpisu a uzavření příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 8

272b/12/2016

Proti: -

a přijímá po projednání dotační prostředky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
- „Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016“, dotační titul č. 2 – Podpora zapojení
dětí a mládeže do komunitního života v obci, na akci: „Posilujeme na čerstvém vzduchu u
ZŠ Troubelice“, p. č. 82326, včetně spolufinancování akce z vlastních zdrojů a v souladu
s podmínkami příslušné registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace.
hlasování: Pro: 8

272a/12/2016

Zdržel se: -

po projednání z důvodu nepodpoření projektu v 15. výzvě programu IROP, opětovné
podání žádosti o dotaci z Fondů EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Operačního programu – Integrovaný regionální operační program (IROP), prioritní osa 2; specifický cíl - 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení, v souladu s pravidly a specifickými podmínkami IROP, na akci:
„Rozšíření kapacity MŠ Troubelice“ a zplnomocňuje starostu obce a společnost IK
consult s.r.o., k podání žádosti.
hlasování: Pro: 8

271j/12/2016

Proti: -

po projednání podání žádosti o dotaci z Fondů EU prostřednictvím Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, Operačního programu – Integrovaný regionální operační program
(IROP), prioritní osa - 2; specifický cíl - 2.1 Zvýšení kvality a dostupnost služeb vedoucí k
sociální ikluzi, v souladu s pravidly a specifickými podmínkami IROP, na akci:
„Komunitní centrum Troubelice“ a zplnomocňuje starostu obce k podání žádosti.
hlasování: Pro: 8

271i/12/2016

Zdržel se: -

po projednání investiční záměr pod názvem "Komunitní centrum Troubelice (veřejné
víceúčelové zařízení)". Realizovaným investičním záměrem obce bude výstavba
Komunitního centra, které bude poskytovat kombinaci komunitních a veřejných služeb,
minimálního základního sociálního poradenství ve formě a zaměření na řešení
nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. V komunitním centru se budou
realizovat volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků
dané komunity občanů Troubelic či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům a
zájmovým skupinám přilehlé lokality.
hlasování: Pro: 8

271ch/12/2016

Proti: -

Proti: -

Zdržel se: -

na základě § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů a
dalších platných prováděcích předpisů, výjimku na navýšení počtu žáků ve třídě Základní
školy Troubelice, příspěvkové organizace, 783 83 Troubelice 313, IČ: IČ: 450 28 875, o
čtyři, tedy na maximální zřizovatelem povolený počet žáků / 7. ročník/, s účinností od
1. září 2016 /školní rok 2016 – 2017/.
hlasování: Pro: 8

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Proti: -

Zdržel se: -
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274a/12/2016

s ohledem na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí
věcného daru ve výši uvedené na účetním dokladu č. FA 31724138 (kuchyňský robot s
příslušenstvím), fyzické osobě – Janě Šmídové, Troubelice 302, v souvislosti s odchodem
do starobního důchodu z pozice referentka obce Troubelice, zaměstnavatel Obec
Troubelice a její dlouholetou službu a práci pro obec a její občany.
hlasování: Pro: 8

274b/12/2016

Zastupitelstvo obce Troubelice

b e r e

n a

Zastupitelstvo obce Troubelice

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

p o v ě ř u j e :

společnost BlueFort s.r.o., Bubenská 421/3, Praha; IČ: 28798058, k zajištění kompletních
příprav, průběhu a vyhodnocení veřejné zakázky "Pořízení hasičské cisterny pro obec
Troubelice", v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
hlasování: Pro: 8

271h/12/2016

Zdržel se: -

podklady - důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 12. zasedání
zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 26. září 2016.
hlasování: Pro: 8

271d/12/2016

Proti: -

podněty a připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů v diskusi, které jsou
uvedeny v zápise z 12. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 26. září
2016.
hlasování: Pro: 8

276b/12/2016

Zdržel se: -

výsledek hydrogeologického posouzení lokality Pískov, v důsledku nedostatku spodní
vody v některých studních. Geologický posudek lokality Pískov byl zpracován na základě
Smlouvy o dílo se společností INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, Praha 3; IČ: 03579727.
Výsledek hydrogeologického posouzení s možným variantním řešením k odstranění
nedostatku vody v některých studních, bude s majiteli studní individuálně jednáno.
hlasování: Pro: 8

276a/12/2016

Proti: -

žádost manželů J*** J*** Š***, bytem Troubelice 302, nájemníků obecního bytu na
uvedené adrese, o zvážení možnosti zateplení stropní konstrukce nad uvedeným bytem, a
to z půdní části. K řešení celé záležitosti je pověřen starosta obce.
hlasování: Pro: 8

275b/12/2016

v ě d o m í :

informace o opravě poškozené zateplené fasády objektů Základní školy Troubelice,
Troubelice 313, po působení strakapouda a o instalaci ochranných opatření proti stavění
hnízd z venkovní části okenních otvorů.
hlasování: Pro: 8

275a/12/2016

Zdržel se: -

písemnou zprávu o činnosti Svazku obcí Mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. 1,
Uničov, IČ: 71242678, za rok 2015.
hlasování: Pro: 8

273b/12/2016

Proti: -

na základě Směrnice obce Troubelice č. 24 o rozpočtu a rozpočtových pravidlech,
předkládá správce rozpočtu Zastupitestvu obce na vědomí starostou provedené
rozpočtové opatření č. RO S/005/2016; RO S/006/2016; RO S 007/2016; RO S 008/2016;
RO S 009/2016; RO S 010/2016 a RO S 011/2016, v rozpočtu obce Troubelice na rok
2016, v souladu s citovanou Směrnicí, a to k 31. 08. 2016.
hlasování: Pro: 8

272d/12/2016

Zdržel se: -

v souladu s § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Lazce s tím, že kompetence a
územní obvod obce Lazce z hlediska povinností požární ochrany, převezme Jednotka
sboru dobrovolných hasičů Troubelice.
hlasování: Pro: 8

269b/12/2016

Proti: -

Proti: -

Zdržel se: -

starostu a místostarostu obce k úkonům a činnostem v rámci zajištění přípravy a
realizace výběrových řízení, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a dle aktuálních pravidel pro příjemce podpory z Integrovaného
regionálního operačního programu, na zakázku malého rozsahu: "Poradenské,
administrativní, projekční a inženýrské činnosti, na investiční akci obce Troubelice s
názvem ,,Komunitní centrum Troubelice", vč. zplnomocnění pro starostu k uzavření
Smlouv o dílo na předmětné zakázky malého rozsahu, se společnostmi s nejvýhodnější
nabídkou, po uplynutí lhůty pro odvolání. Výsledek výběrových řízení obdrží
zastupitelstvo obce na vědomí.
hlasování: Pro: 8

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Proti: -

Zdržel se: -
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271l/12/2016

starostu a místostarostu obce k úkonům a činnostem v rámci zajištění přípravy a
realizace výběrového řízení, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na zakázku malého
rozsahu: "Posilujeme na čerstvém vzduchu u ZŠ Troubelice", vč. zplnomocnění
pro starostu k uzavření Smlouvy o dílo na předmětnou zakázku malého rozsahu, se
společností s nejvýhodnější nabídkou, po uplynutí lhůty pro odvolání. Výsledek
výběrového řízení obdrží zastupitelstvo obce na vědomí.
hlasování: Pro: 8

Zastupitelstvo obce Troubelice
271b/12/2016

starostu obce ke schválení a výkonu Smlouvy (Rozhodnutí) o poskytnutí dotace, včetně
Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále
MMR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 11703),
uzavřenou mezi MMR, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1; IČ: 66002222 a Obcí
Troubelice, 783 83 Troubelice 352; IČ: 00299570, k projektu "Pořízení hasičské cisterny
pro obec Troubelice", identifikační číslo EIS CZ.06.1.23/0.0/0/15_017/0000990.
Proti: -

Zdržel se: -

starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo, po provedeném výběrovém řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku "Pořízení hasičské cisterny pro obec Troubelice", se společností s
nejvýhodnější nabídkou, po uplynutí lhůty pro odvolání. Výsledek výběrového řízení
obdrží zastupitelstvo obce na vědomí.
hlasování: Pro: 8

271k/12/2016

Zdržel se: -

z p l n o m o c ň u j e :

hlasování: Pro: 8

271e/12/2016

Proti: -

Proti: -

Zdržel se: -

starostu obce ke schválení a výkonu Smlouvy (Rozhodnutí) o poskytnutí dotace, včetně
Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále
MMR), v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016“, dotační titul
č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, uzavřenou mezi
MMR, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1; IČ: 66002222 a Obcí Troubelice, 783 83
Troubelice 352; IČ: 00299570, k projektu na akci: „Posilujeme na čerstvém vzduchu u ZŠ
Troubelice“, p. č. 82326.
hlasování: Pro: 8

Ing. Bc. Ondřej PLAČKO
starosta

Přílohy: - pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce
- presenční listina členů Zastupitelstva obce a zúčastněných občanů

Proti: -

Zdržel se: -

Irena KRÁLOVÁ
místostarostka

Zapsal: Drahomíra Drlíková
V Troubelicích dne 26. 9. 2016

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

* uveřejňování osobních údajů není v plném rozsahu, s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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