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

Volební období 2014 – 2018.
Číslo jednací: TRO 433/2015

Usnesení
z 5. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 25. května 2015,
v 16:00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu v Troubelicích

zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :
95/5/2015 Zprávu o přezkoumání hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Uničovsko za rok 2014.
96/5/2015 informace o konkurzním řízení na pracovní místo ředitele Mateřské školy Troubelice, příspěvkové
organizace, na dobu určitou 6 let s tím, že na základě doporučení konkurzní komise a provedené
konkurzní řízení, zřizovatel Obec Troubelice, nejmenovalo do uvedené funkce žádného z vhodných
uchazečů konkurzního řízení. Zřizovatel oznámil dosavadní ředitelce své rozhodnutí a navrhl tímto
provést pověření ředitele uvedené příspěvkové organizace na jmenování kmenového zaměstnance
Mateřské školy Troubelice, který bude pověřen řízením Mateřské školy Troubelice, příspěvkové
organizace, na dobu určitou, a to do opětovného vyhlášení konkurzního řízení na uvedenou pracovní
pozici.
97/5/2015 oznámení paní Jarmily Bartuňkové, účetní obce, o ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu
do starobního důchodu, k 31. 12. 2015.
98/5/2015 informaci o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo zaměstnance Obecního úřadu Troubeliceúčetní obce. Vyhlášení výběrového řízení, vč. všech náležitostí je uveřejněno na úřední a elektronické
úřední desce Obecního úřadu v Troubelicích od 14. května do 16. června 2015 včetně.
99/5/2015 informaci o přijetí pracovníků z Úřadu práce na údržbu veřejných prostranství v sezoně roku 2015 a
dále pracovníka na obsluhu nového zametacího stroje obce a údržbu veřejných prostranství.
Pracovníci jsou přijati na dobu určitou.
100/5/2015 písemnou žádost V F* o koupi pozemku parc. č. 352/8 – orná půda o výměře 421 m2 , v k.ú. Pískov,
zapsané na listu vlastnictví 10001.
101/5/2015 dopis Ministerstva Financí ČR o zamítnutí žádosti o dotaci na Rekonstrukci a přístavbu tělocvičny u
ZŠ Troubelice.
102/5/2015 písemnou žádost společnosti AMBIX TRADE s.r.o., Klopina 168, Úsov; IČ: 28638590 o změnu
Územního plánu Troubelice s tím, že tato žádost bude zařazena do databáze žádostí a řešena při návrhu
1. změny Územního plánu Troubelice.
103/5/2015 informace o podnikatelském záměru společnosti AMBIX TRADE s.r.o., Klopina 168, Úsov;
IČ: 28638590, výstavbu Zemědělského areálu pro chov koní na pozemku parc. č. 1169/1,
v k.ú. Troubelice - Sídliště s tím, že tento bude budován v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací obce – Územní plán Troubelice a s ohledem na další platné právní předpisy, především
stavební zákon. Veškeré záležitosti, které jsou v rozporu s citovanými předpisy, nemohou být a
nebudou povoleny.
104/5/2015 informaci o schváleném nadregionálním projektu „Elektrifikace trati Olomouc – Uničov – Šumperk“,
s možnou realizací v roce 2019. V souvislosti s tímto projektem dojde k přesunu vlakové zastávky
v obci Troubelice blíže k obci (u přejezdu na Dědinku), zastávka Troubelice – Sídliště bude zachována
a obsluhována na původním místě.
105/5/2015 podněty a připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise
z 5. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 25. května 2015.
106/5/2015 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 5. zasedání zastupitelstva obce Troubelice,
konaného dne 25. května 2015.

Ing. Bc.
Ondřej Plačko

zastupitelstvo obce Troubelice s c h v a l u j e :
107/5/2015 program 5. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 25. května 2015, dle pozvánky.
hlasování: Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

108/5/2015 a určuje ověřovateli zápisu starostu obce, místostarostu obce, Viktora Hulu a zapisovatelem zápisu
Drahomíru Drlíkovou.
hlasování: Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

109/5/2015 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 2014 se souhlasem s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice
za rok 2014.
hlasování: Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

110/5/2015 rozpočtové opatření č. 600003/2015 v rozpočtu obce Troubelice na rok 2015, 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 2015 je uvedena
v příloze k zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce Troubelice.
hlasování: Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

111/5/2015 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 C“ a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

112/5/2015 s ohledem na uveřejněný záměr obce Troubelice, odprodej pozemku parc. č. 183/3 – orná půda
o výměře 76 m2, v katastrálním území Lazce u Troubelic, zapsaném na listu vlastnictví 10 001 pro
obec Troubelice, za cenu stanovenou ve znaleckém posudku zpracovaného soudním znalcem
(11 970,-Kč) s tím, že k ceně budou dále připočteny i veškeré náklady vzniklé s převodem pozemku,
do vlastnictví VR* a zplnomocňuje starostu obce k podpisu a uzavření kupní smlouvy.
hlasování: Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

113/5/2015 přijetí neinvestičního příspěvku ve výši 20 000,-Kč na pořízení zejména dýchací techniky a
chemických prostředků - dýchací přístroje s příslušenstvím, poskytnutého Olomouckým krajem
v souladu s Pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a
nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015,
vč. spolufinancování obce Troubelice (min. 60% z celkových nákladů pro daný účel) a zároveň
schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy, k jejímuž podpisu je zplnomocněn starosta obce.
hlasování: Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

114/5/2015 s ohledem na zákon č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
podanou cenovou nabídku a důvodovou zprávu, přímé zadání zakázky malého rozsahu – „Opravy
místních komunikací v majetku obce tryskovou metodou“, Přemyslu Stojaníkovi – ROADMEDIC,
Slovanská 1779/17, Šumperk, IČ: 73064602 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné
smlouvy.
hlasování: Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

115/5/2015 s ohledem na zákon č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
podanou cenovou nabídku a důvodovou zprávu, přímé zadání zakázky malého rozsahu –
„Architektonický návrh víceúčelového interiéru v místě obřadní síně na OÚ Troubelice“, společnosti
Projekční atelier ZUZI s.r.o., Jaromírova 263/9, Olomouc; IČ: 27837173 a zplnomocňuje starostu
obce k podpisu příslušné smlouvy nebo objednávky.
hlasování: Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

116/5/2015 s ohledem na zákon č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
podanou cenovou nabídku a důvodovou zprávu, přímé zadání zakázky malého rozsahu – „Kamerový
systém na budově OÚ Troubelice“, společnosti MOVIBIO s.r.o., Zahradní 132, Bochoř; IČ: 28624319
a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

2

117/5/2015 zadání sepsání „Knihy historie obce Troubelice“ na základě Dohody o provedení práce
(max. 300 hodin ročně se sazbou 200,-Kč/ 1 hodinu) s PhDr. Miroslavem Koudelou, Dvorského 30,
Olomouc – Svatý Kopeček a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné dohody.
hlasování: Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

118/5/2015 s ohledem na zákon č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
podanou cenovou nabídku a důvodovou zprávu, přímé zadání zakázky malého rozsahu – „Nové věžní
hodiny a oprava zvonu kaple sv. Floriána v Lazcích“, která je majetkem obce Troubelice, Jiřímu
Kopečnému, ELEKTROZVON, Boleslavova 492/17, Olomouc; IČ: 12680206 a zplnomocňuje
starostu obce k podpisu příslušné smlouvy nebo objednávky.
hlasování: Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

119/5/2015 přidělení dotací z rozpočtu obce Troubelice v roce 2015, na základě Programu č. 1/2015/P a vyhlášené
výzvy k tomuto programu, konkrétním žadatelům, kteří v termínu podali předepsanou žádost a
v částkách uvedených v příloze k tomuto bodu usnesení, včetně rozpočtového opatření ke schváleným
částkám a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušných veřejnoprávních smluv a vyplacení
dotací.
hlasování: Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

120/5/2015 odkoupení pozemku parc. č. 691/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 384 m2,
vč. budovy občanské vybavenosti – kotelny stojící na předmětném pozemku, list vlastnictví 497 pro
Tagros a.s., 783 83 Troubelice 24, do vlastnictví obce Troubelice, za nabídkovou cenu 800 tis. Kč
s rozložením kupní ceny do splátek na dva roky (splátka první poloviny 400 tis Kč v roce 2016 a druhé
poloviny v roce 2017, vždy v prvním pololetí daného roku). K podpisu kupní smlouvy je zplnomocněn
starosta obce.
hlasování: Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

121/5/2015 konečné rozdělení výtěžku z XII. Plesu obce Troubelice ve výši 35 360,-Kč, následovně: částku
17 000,-Kč ve prospěch Mateřské školy Troubelice, příspěvkové organizace, 783 83 Troubelice 336,
na nákup vybavení nebo služeb mateřské školy a částku 17 000,-Kč ve prospěch Základní školy
Troubelice, příspěvková organizace, 783 83 Troubelice 313, na nákup vybavení nebo služeb základní
školy, s tím, že bude provedena kontrola využití těchto finančních prostředků. Zbylá částka ve výši
1 360,- Kč, bude ponechána v rozpočtu obce Troubelice, část kultura – Den seniorů.
hlasování: Pro: 11

Proti: -

Zdržel se: -

122/5/2015 a uveřejňuje na základě podané písemné žádosti V F*, záměr obce Troubelice odprodat pozemek
parc. č. 352/8 – orná půda o výměře 421 m2, v k.ú. Pískov, zapsané na listu vlastnictví 10001 za těchto
podmínek: 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: 11

Ing. Ondřej PLAČKO, v. r.
starosta

Proti: -

Zdržel se: -

Irena KRÁLOVÁ, v. r.
místostarosta

Přílohy: - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
- presenční listina členů zastupitelstva obce a zúčastněných občanů
- zápis ze zasedání zastupitelstva obce
- důvodové zprávy a přílohy k bodům jednání, pokud je tak uvedeno
Zapsala: Drahomíra Drlíková
V Troubelicích dne 29. 5. 2015
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