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

Volební období 2014 – 2018.
Číslo jednací: TRO 540/2015

Usnesení
z 6. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 24. června 2015,
v 17:00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu v Troubelicích

zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :
123/6/2015 že ke dni 6. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, nevyplynula z rozpočtu obce Troubelice
na rok 2015, žádná rozpočtová opatření k projednání a schválení.
124/6/2015 informace o ukončení projektu „Zateplení budovy Obecního úřadu Troubelice a instalace tepelného
čerpadla“ k 29. květnu 2015, včetně vad a nedodělků s tím, že na objektu stále probíhají práce nad
rámec uvedeného projektu schválené zastupitelstvem obce, které budou dokončeny do 30. června
2015.
125/6/2015 informaci o registraci akce „Svoz a separace biologicky rozložitelných odpadů v obci Troubelice“
z Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 64; prioritní osa: 4 – Zkvalitnění nakládání
s odpady a odstranění starých ekologických zátěží; oblast podpory: 4.1. Zkvalitnění nakládání
s odpady.
126/6/2015 s ohledem na vyhlášené výběrové řízení na pracovní místo zaměstnance Obecního úřadu Troubelice
- účetní obce, ustanovení výběrové komise ve složení: předseda – Ing. Ondřej Plačko, Irena Králová,
Jarmila Bartuňková, Petr Bartuněk a Iveta Vlčková.
127/6/2015 informaci o dopisu hejtmanovi a zastupitelstvu Olomouckého kraje ve věci rekonstrukce komunikace
III. třídy č. 31548 – průtah obcí Troubelice, s podporou občanů obce a veřejnosti (podpisová akce,
která trvá do 10. července 2015).
128/6/2015 informaci o odeslání písemností společnosti Úsovsko a.s. a Hejtmanovi Olomouckého kraje ve věci
nárůstu těžké dopravy přes obec Pískov, s ohledem na bod 526/24 usnesení – další opatření.
129/6/2015 písemnou odpověď Koordinátora dopravního systému Olomouckého kraje na požadavek obce
Troubelice o prodloužení linky 930372 v čase 15:16 hodit ze zastávky U Kršků na zastávku Sídliště.
Bude vyhověno s účinností změny nových jízdních řádů od 13. 12. 2015.
130/6/2015 písemné stažení žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 352/8 v k. ú. Pískov, od adresáta VF*, který za
daných podmínek záměru nemá zájem.
131/6/2015 písemnou žádost společnosti TAGROS a.s., o pronájem celého II. patra v budově Obecního úřadu
v Troubelicích s tím, že žádají o předložení všech podmínek nájmu.
132/6/2015 dopis společnosti TAGROS a.s., s nabídkou na směnu pozemků parc. č. 690/1 a 690/2 v k. ú.
Troubelice, k možnému umístění novostavby kulturního zařízení s možností propojení s Restaurací
Hanačka. ZO Troubelice s ekonomických a dalších důvodů trvá na již schváleném záměru viz. bod
575/27 usnesení ze dne 26. 9. 2014.
133/6/2015 podněty a připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise
z 6. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 24. června 2015.
134/6/2015 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 6. zasedání zastupitelstva obce Troubelice,
konaného dne 24. června 2015.

zastupitelstvo obce Troubelice s c h v a l u j e :
135/6/2015 program 6. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 24. června 2015, dle pozvánky.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

136/6/2015 a určuje ověřovateli zápisu starostu obce, místostarostu obce, Ivetu Vlčkovou a zapisovatelem zápisu
Drahomíru Drlíkovou.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -
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137/6/2015 vícepráce a méněpráce na akci „Zateplení budovy Obecního úřadu Troubelice a instalace tepelného
čerpadla“ s tím, že částka méněprací pokryla částku víceprací. Vyčíslení a specifikace prací je přílohou
k uvedenému bodu usnesení.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

138/6/2015 dle zákona č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na
podanou cenovou nabídku, přímé zadání zakázky malého rozsahu na akci „Dlažba vstupu, vč. čistících
rohoží a ochranný sokl základů na budově Obecního úřadu v Troubelicích“, společnosti Stavební
společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov; IČ: 46972021 a zplnomocňuje
starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

139/6/2015 odkoupení pozemků do vlastnictví obce Troubelice v katastrálním území Troubelice, zapsané na listu
vlastnictví 213 pro J Z*, a to: pozemek parc. č. 1022/3 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
449 m2, za cenu 17 450,-Kč; pozemek parc. č. 1024/2 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
260 m2, za cenu 13 000,-Kč; pozemek parc. č. 1115/3 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
80 m2, za cenu 4 000,-Kč; pozemek parc. č. 1149 – zahrada o výměře 1 140 m2, za cenu 57 000,-Kč;
pozemek parc. č. 1150 – zahrada o výměře 980 m2, za cenu 49 000,-Kč; pozemek parc. č. 1151 – orná
půda o výměře 1 705 m2, za cenu 85 250,-Kč; pozemek parc. č. 1153/1 – ostatní plocha o výměře 1
720 m2, za cenu 86 000,-Kč a pozemek parc. č. 1154/2 – trvalý travní porost o výměře
1 012 m2, za cenu 50 600,-Kč, (celkem 362 300,-Kč) a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné
smlouvy.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

140/6/2015 zveřejnění záměru obce Troubelice směnit pozemek parc. č. 1249/38, orná půda o výměře 934 m2
v katastrálním území Troubelice, zapsané na listu vlastnictví 10 001 pro Obec Troubelice za pozemky
parc. č. 1063/2, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 389 m2 a pozemek parc. č. 1098/2,
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 455 m2, oba v katastrálním území Troubelice, zapsané
na listu vlastnictví 403 pro BH*. Podmínky směny pozemků: směna pozemků je iniciována obcí
Troubelice; směna pozemků proběhne pozemek za 2 pozemky bez finančního vyrovnání; náklady
spojené s převodem pozemku hradí po dohodě žadatel směny, tedy obec Troubelice; v případě, že
o pozemky nabízené obcí ke směně bude více zájemců, přihlédne zastupitelstvo k výhodnosti nabídky
druhé strany; o prodeji pozemku rozhodne zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání, které si
vyhrazuje právo předmětný pozemek nesměnit.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

141/6/2015 dle zákona č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a podanou
cenovou nabídku, přímé zadání zakázky malého rozsahu – „Zajištění příprav, průběhu, vyhodnocení
veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení, na akci - Svoz a separace biologicky
rozložitelných odpadů v obci Troubelice“, společnosti BlueFort s.r.o., Bubenská 421/3, Praha;
IČ: 28798058, vč. zplnomocnění pro starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.
142/6/2015 s ohledem na zákon č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení „Svoz a separace biologicky rozložitelných
odpadů v obci Troubelice“, pět uchazečů k oslovení k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace /BauCar s.r.o., Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5; CV Tech s.r.o., Říční 759, 431 51
Klášterec nad Ohří; SIMED s.r.o., Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem; A-TEC servis s.r.o.,
Příborská 2320, 738 01 Frýdek Místek; I-TEC spol. s r.o., Rudná 3/30, 703 00 Ostrava - Vítkovice/ a
zároveň schvaluje zadávací dokumentaci vč. hodnotících kritérií a zplnomocňuje starostu obce
k podpisu příslušných dokumentů.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

143/6/2015 Standardy sociálně- právní ochrany dětí obce Troubelice.
hlasování: Pro: 9

zastupitelstvo obce Troubelice z p l n o m o c ň u j e :
144/6/2015 společnost BlueFort s.r.o., Bubenská 421/3, Praha; IČ: 28798058, k zajištění kompletních příprav,
průběhu a vyhodnocení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení, na akci „Svoz a
separace biologicky rozložitelných odpadů v obci Troubelice“.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -
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145/6/2015 starostu obce výkonem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a výkonem rozhodnutí o vyloučení
uchazeče z výběrového řízení na akci „Svoz a separace biologicky rozložitelných odpadů v obci
Troubelice“, s následným zplnomocněním pro starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo na předmětnou
akci se společností s nejvýhodnější nabídkou po uplynutí lhůty pro odvolání.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

zastupitelstvo obce Troubelice u k l á d á :
146/6/2015 starostovi obce připravit veškeré podmínky nájmu celého II. patra v budově Obecního úřadu
v Troubelicích, na základě písemné žádosti společnosti TAGROS a.s.
hlasování: Pro: 9

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. června 2015
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