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

Volební období 2014 - 2018
Číslo jednací: TRO 564/2017

Usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 28. 8. 2017,
v 16:00 hodin, v v zasedací síni Obecního úřadu v Troubelicích
Zastupitelstvo obce Troubelice
321a/16/2017

b e r e

n a

v ě d o m í :

písemnou žádost (č. j. TRO 419/MP/2017) manželů I V a S V ***, o odkoupení parcely č.
145 - zahrada o výměře 74 m2, v katastrálním území Pískov.
hlasování: Pro: 9

321c/16/2017

Zastupitelstvo obce Troubelice

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

program 16. zasedání Zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 28. srpna 2017, dle
pozvánky.
Proti: -

Zdržel se: -

v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce (Článek 5, bod 7), změnu ve schváleném
programu 16. zasedání zastupitelstva obce, konkrétně zařazení bodu č. 6 - Různé, došlá
pošta pod bod č. 2 schváleného programu. Touto změnou dojde následně k přečíslování
celého programu a jednotlivých bodů na pořadu jednání.
hlasování: Pro: 9

320/16/2017

Zdržel se: -

s c h v a l u j e :

hlasování: Pro: 9

319b/16/2017

Proti: -

podklady - důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 16. zasedání
zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 28. srpna 2017.
hlasování: Pro: 8

319a/16/2017

Zdržel se: -

podněty a připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů v diskusi, které jsou
uvedeny v zápise z 16. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 28. srpna
2017.
hlasování: Pro: 8

328b/16/2017

Proti: -

výsledek Konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy
Troubelice, příspěvkové organizace, 783 83 Troubelice 336; IČ: 75028883 a jmenování
Bc. Zdeňky Vojáčkové, ředitelkou uvedené příspěvkové organizace po konkurzním řízení,
s účinností od 01. června 2017, vč. provedení změny ve školském rejstříku.
hlasování: Pro: 8

328a/16/2017

Zdržel se: -

Zprávu o činnosti Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, o.p.s., Masarykovo nám. 1, 783
91 Uničov; IČ: 71242678, za rok 2016.
hlasování: Pro: 8

327a/16/2017

Proti: -

zápis z jednání valné hromady spolku Odpady Olomouckéh kraje, z.s., Jeremenkova
1191/40a, Olomouc; IČ: 04148002, kterého je obec Troubelice členem.
hlasování: Pro: 8

326b/16/2017

Zdržel se: -

na základě Směrnice obce Troubelice č. 24 o rozpočtu a rozpočtových pravidlech,
starostou provedené rozpočtové opatření č. RO S/04/2017; RO S/05/2017; RO S/06/2017;
RO S/07/2017; RO S/08/2017; RO S/09/2017; RO S/10/2017; RO S/11/2017; RO
S/12/2017; RO S/13/2017; RO S/14/2017; RO S/15/2017; RO S/16/2017; RO S/17/2017 a
RO S/18/2017, v rozpočtu obce Troubelice na rok 2017, v souladu s citovanou Směrnicí.
Uvedená rozpočtová opatření jsou v souladu s platnou legislativou uveřejněny způsobem
umožňující dálkový přístup.
hlasování: Pro: 9

326a/16/2017

Proti: -

písemnou Stížnost vůči provozování pohostinství a nalévání alkoholu na sportovišti a
rekreační ploše v katastrálním území Lazce u Troubelic, parc. č. 65, obcí Troubelice (č. j.
TRO 421/VV/2017), adresáta J N *** a zároveň bere na vědomí písemné předběžné
sdělení starosty obce k podané stížnosti.
hlasování: Pro: 9

323a/16/2017

Zdržel se: -

doplnění žádosti O H ***, o odkoupení pozemků, č. j. TRO 363/MP/2017, s ohledem na
bod usnesení 317c/15/2017, o účel využití předmětných pozemků (výstavba garáže a
hospodařské místnosti).
hlasování: Pro: 9

321e/16/2017

Proti: -

Proti: -

Zdržel se: -

a určuje ověřovatele zápisu Janu Vyhnánkovou, Mgr. Janu Kobylkovou a zapisovatele
zápisu Jitku Pospíšilovou.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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hlasování: Pro: 9

321b/16/2017

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

Smlouvu o upsání 260 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10
000,- Kč v listinné podobě. Úhrnný emisní kurz akcií, které budou vydány jako
protiplnění, činí hodnotu 3 710 000,- Kč (dle znaleckého posudku zpracovaného soudním
znalcem), přičemž částka 1 110 000,- Kč tvoří emisní ážio, což je 4 269,24 Kč na jednu
upsanou akcii a dále schvaluje její uzavření, mezi smluvními stranami Obcí Troubelice,
783 83 Troubelice 352; IČ: 00299570 a Vodohospodářskou společností Olomouc, a. s.,
Tovární 1059/41, Olomouc; IČ: 47675772 a zplnomocňuje starostu obce k uzavření a
podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 8

324e/16/2017

Proti: -

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení na akci "Sběrné místo Troubelice - zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení", uzavřený se společností ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, Ostrava;
IČ: 2779189 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu dodatku.
hlasování: Pro: 9

324d/16/2017

Zdržel se: -

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje, uzavřený mezi obcí Troubelice, 783 83 Troubelice 352; IČ: 00299570
a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc; IČ: 60609460 a zplnomocňuje
starostu obce k podpisu příslušného dodatku.
hlasování: Pro: 9

324b/16/2017

Proti: -

rozpočtové opatření č. RO OZ/006/2017 v rozpočtu obce Troubelice na rok 2017, v
návaznosti na § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Písemná podoba rozpočtového opatření bude
uveřejněna dle citovaného zákona.
hlasování: Pro: 9

324a/16/2017

Zdržel se: -

rozbor hospodaření obce Troubelice a plnění rozpočtu obce Troubelice za období 01/2017
- 06/2017.
hlasování: Pro: 9

323b/16/2017

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. 1264/10 - ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře (celek) 1 081 m2 a pozemek parc. č. 487 - zastavěná plocha zbořeniště o výměře 102 m2, oba v katastrálním území Troubelice, zapsané na listu
vlastnictví LV 10001 pro obec Troubelice, za těchto podmínek: záměr je uveřejněn na
základě podané písemné žádosti o koupi části pozemku č. j. TRO 363/MP/2017 a doplnění
žádosti č. j. TRO 579/MP/2017; výměra části pozemku specifikovaná v žádosti bude
skutečně vyměřena na základě geometrického plánu vypracovaného autorizovaným
geodetem; cena předmětných pozemků bude stanovena dle posudku vypracovaného
soudním znalcem, minimálně však za 50,00 Kč/m2; veškeré náklady spojené s převodem
pozemků hradí kupující; v případě, že o pozemky bude více zájemců, rozhodne nejvyšší
cenová nabídka jednotlivých zájemců; o prodeji pozemků rozhodne zastupitelstvo obce na
svém nejbližším zasedání, které si vyhrazuje právo předmětné pozemky neprodat.
hlasování: Pro: 9

322/16/2017

Zdržel se: -

zveřejnění záměru obce Troubelice odprodat pozemek parc. č. 145 - zahrada o výměře 74
m2, v katastrálním území Pískov, zapstané na listu vlastnictví LV 10001 pro obec
Troubelice, za těchto podmínek: záměr je uveřejněn na základě podané písemné žádosti o
koupi pozemku č. j. TRO 419/MP/2017; cena předmětného pozemku bude stanovena dle
znaleckého 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, které si vyhrazuje
právo předmětný pozemek neprodat.
hlasování: Pro: 9

321d/16/2017

Proti: -

Proti: -

Zdržel se: 1 (Pavlík)

prohlášení vkladatele o nepeněžitém vkladu majetku / nemovité věci - infrastrukturní
stavby nezapisované do katastru nemovitostí dosud ve vlastnictví obce Troubelice, a to:
Část A – Stavby kanalizace ve vlastnictví obce Troubelice – 01 Kanalizační stoka
Troubelice – sídliště; Část B – Stavby vodovodů ve vlastnictví obce Troubelice – 01
Vodovodní řad 1 Troubelice sídliště; 02 Vodovod Malá strana - řady B, B1; 03 Vodovod
Hamplův sad - řady B1-1, B1-2; 04 Prodloužení vodovodu u školy - řad A1-3; 05 Vodovod
pro lokalitu 21 RD do Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s., Tovární 1059/41,
Olomouc; IČ: 47675772 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušného prohlášení.
hlasování: Pro: 8

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Proti: -

Zdržel se: 1 (Pavlík)
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325a/16/2017

přijetí dotace ve výši 7 000,- Kč z rozpočtu obce Nová Hradečná v roce 2017, na podporu
Kulturního centra ARS BELLA, organizační složka obce Troubelice a zplnomocňuje
starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 8

325b/16/2017

Proti: -

podanou žádost o dotaci z Programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a
rozvoje venkova v roce 2017“, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní
infrastruktury, na akci: „Pro sport více v ZŠ Troubelice“ - rekonstrukce a přístvba
tělocvičny ZŠ Troubelice , s tím, že uvedená akce bude realizována a spolufinancována v
roce 2017/2018 s tím že k podání žádosti byl zplnomocněn starosta obce.
hlasování: Pro: 8

326d/16/2017

Proti: -

Proti: -

Zastupitelstvo obce Troubelice

Proti: -

starostovi obce připravit ke schválení v zastupitelstvu obce podmínky provozu
sportovního zařízení v Lazcích, v majetku obce, kterému bude předcházet projednání
těchto podmínek s uživateli zařízení a dotčenými sousedy sportovního zařízení.

Zastupitelstvo obce Troubelice

Proti: -

Zdržel se: -

z p l n o m o c ň u j e :

finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce a starostu obce k provedení výběru
uchazečů po vyhodnocení a návrhu závěru výběrového řízení na poskytnutí půjček z
Fondu rozvoje bydlení obce Troubelice vybraným uchazečům, vyhléšeného dne 17. 07.
2017 v souladu s platnými Zásadami č. 1/2016/Z o vytvoření a použití účelových
prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Troubelice, včetně zplnomocnění pro
starostu obce k uzavření příslušných smluv o půjčku s vybranými uchazeči.
hlasování: Pro: 8

Zastupitelstvo obce Troubelice
324c/16/2017

Zdržel se: -

u k l á d á :

hlasování: Pro: 9

326c/16/2017

Zdržel se: -

na základě § 23 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 / 8. ročník/, s účinností od 1. září
2017 /školní rok 2017 – 2018/.
hlasování: Pro: 8

321f/16/2017

Zdržel se: -

s ohledem na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s pravidly IROP a specifickými podmínkami dotačního programu, Zadávací
dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce "Polyfunkční komunitní centrum Troubelice",
ve znění pozdějších změn a doplnění ze strany příslušných orgánů administrátorů
dotačního programu, a to Centra pro regionální rozvoj České republiky a Integrovaného
regionálního operačního programu.
hlasování: Pro: 8

327b/16/2017

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

r e v o k u j e :

část Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, ze dne 31. 05. 2017, bod
usnesení 312b/15/2017 a 312c/15/2017.
hlasování: Pro: 9

Ing. Bc. Ondřej PLAČKO
starosta

Ondřej
Plačko

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

Proti: -

Digitálně podepsal
Ondřej Plačko
Datum: 2017.09.04
07:17:26 +02'00'

Zdržel se: -

Irena KRÁLOVÁ
místostarostka

Zapsal:

Jitka Pospíšilová

V Troubelicích dne 28. 8. 2017

- 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.

strana 3 / 3

