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

Volební období 2014 – 2018.
Číslo jednací: TRO 793/2015

Usnesení
ze 7. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 29. září 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 :
147/7/2015 rozbor hospodaření obce Troubelice za I. pololetí roku 2015.
148/7/2015 informace a výsledek vyhlášeného výběrového řízení na pracovní místo zaměstnance Obecního úřadu
Troubelice - účetní obce.
149/7/2015 odpověď Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, na základě bodu
127/6/2015 usnesení - Dopis hejtmanovi a zastupitelstvu Olomouckého kraje ve věci rekonstrukce
komunikace III. třídy č. 31548 – průtah obcí Troubelice, s podporou občanů obce a veřejnosti.
Zamítavé stanovisko.
150/7/2015 odpověď společnosti Úsovsko, a.s., Klopina, na základě bodu 128/6/2015 usnesení - 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. S ohledem na nezměněnou
situaci bude zastupitelstvem obce zaslán další dopis s žádostí o efektivnější opatření ze strany
společnosti spojené s průjezdem těžké zemědělské techniky přes obce.
151/7/2015 podněty a připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise
ze 7. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 29. září 2015.
152/7/2015 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 7. zasedání zastupitelstva obce Troubelice,
konaného dne 29. září 2015.

zastupitelstvo obce Troubelice s c h v a l u j e :
153/7/2015 program 7. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 29. září 2015, dle pozvánky.
hlasování: Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

154/7/2015 a určuje ověřovateli zápisu starostu obce, místostarostu obce, Květoslava Mucková a zapisovatelem
zápisu Drahomíru Drlíkovou.
hlasování: Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

155/7/2015 rozpočtové opatření č. 600012/2015 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: 10

Proti: -

Zdržel se: -

156/7/2015 s ohledem na provedený průzkum cen energií na trhu a přijaté nabídky, přechod obce Troubelice
k dodavateli elektrické energie a plynu, společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, Praha, IČ:
27232433 k 1. únoru 2016 a zplnomocňuje starostu obce k podání výpovědi původnímu dodavateli
energií společnosti Centropol Energy, a.s. a podpisu příslušné smlouvy s novým dodavatelem energií.
hlasování: Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

157/7/2015 souladu s uveřejněným záměrem č.j. TRO/570/2015 směnu pozemků, a to pozemek
parcelní č. 1249/38, orná půda o výměře 934 m2 v katastrálním území Troubelice, zapsané na listu
vlastnictví 10 001 pro Obec Troubelice za pozemky parcelní č. 1063/2, ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 389 m2 a pozemek parcelní č. 1098/2, ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 455 m2, oba v katastrálním území Troubelice, zapsané na listu vlastnictví 403, pro BH*, bez
finančního vyrovnání a dle podmínek uveřejněných v záměru obce Troubelice směnit uvedené
pozemky a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

158/7/2015 v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru
pronajmout nebytové prostory v budově obce Troubelice – obecního úřadu, 783 83 Troubelice 352.
Pronájem se vztahuje na celé 3. nadzemní podlaží (specifikace dle projektové dokumentace objektu),
o celkové výměře 323,65 m2 za těchto podmínek nájmu: předmět nájmu je vhodný k umístění
kanceláří – sídla firmy; cena nájmu je stanovena zastupitelstvem obce dle platných schválených cen
za 1 m2 podlahové plochy a plateb na poskytované služby; pronajímatel souhlasí se stavebními
úpravami v rozsahu dle předchozí dohody; investice do stavebních úprav (technické zhodnocení
nemovitosti) připouští pronajímatel kompenzovat s platbami za čisté nájemné (bez služeb); v případě,
že o předmět nájmu bude více zájemců, rozhodne zastupitelstvo obce s ohledem na všechny aspekty
pronájmu; zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo rozhodnout o pronájmu tohoto předmětu nájmu
s tím, že si rovněž vyhrazuje právo předmětný nebytový prostor nepronajmout.
hlasování: Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

159/7/2015 Stanovy a Zakladatelskou smlouvu Spolku Odpady Olomouckého kraje , z.s., Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc a přistoupení Obce Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00299570, jako člena
uvedeného spolku a zplnomocňuje starostu obce k předložení příslušné písemné přihlášky do
uvedeného spolku.
hlasování: Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

Proti: -

Zdržel se: -

160/7/2015 Plán inventarizace majetku obce Troubelice na rok 2015.
hlasování: Pro: 10

161/7/2015 dle zákona č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a podanou
nejvýhodnější cenovou nabídku, zadání veřejné zakázky - zakázky malého rozsahu – Projektová
dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci: Výstavba novostavby
kulturního zařízení „Sokolovny“., společnosti Alfaprojekt Olomouc, a.s.; Tylova 4, Olomouc;
IČ: 25849280 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

162/7/2015 dle zákona č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a podanou
cenovou nabídku, přímé zadání veřejné zakázky - zakázky malého rozsahu – „Zajištění projektové
dokumentace a příprava a administrace žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, na akci –
Přístavba a rekonstrukce MŠ Troubelice – zvýšení kapacity“, společnosti MIX MAX –
ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 560/38a 612 00 Brno, IČ: 269 38 332 a zplnomocňuje starostu
obce k podpisu příslušné smlouvy.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

163/7/2015 podání žádosti do programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce
2016“, dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, na akci:
„Dětské hřiště Troubelice – venkovní posilovna“, s tím, že uvedená akce bude realizována a
spolufinancována v roce 2016 a zplnomocňuje starostu obce k podání žádosti.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

164/7/2015 přijetí dotačních prostředků na akci “Svoz a separace biologicky rozložitelných odpadů v obci
Troubelice“, evidenční číslo 15251434, z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa
4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží; Oblast podpory
4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady, s ohledem na podmínky dotace a s tím, že uvedená akce bude
realizována a spolufinancována dle časového a finančního harmonogramu realizace citovaného
projektu.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

165/7/2015 rozpočtové opatření v rozpočtu obce Troubelice na rok 2015, které se vztahuje k přijetí dotačních
prostředku na akci “Svoz a separace biologicky rozložitelných odpadů v obci Troubelice“, evidenční
číslo 15251434.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

166/7/2015 dle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, pořízení 1. změny Územního plánu Troubelice v lokalitách a za podmínek úhrady
nákladů uvedených v příloze k důvodové zprávě k tomuto bodu.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -
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167/7/2015 Plán zimní údržby místních komunikací obce Troubelice a místních částí, na rok 2015/ 2016 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. 2015 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu a uzavření příslušné
smlouvy.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

168/7/2015 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 2016“, 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: 9

Proti: -

Zdržel se: -

169/7/2015 dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění záměru odprodat
nepotřebný majetek obce Troubelice, respektive jeho seznam, za těchto podmínek: cenu majetku na
základě ocenění schválí Zastupitelstvo obce Troubelice na svém nejbližším zasedání a poté uveřejní
seznam nepotřebného majetku k prodeji s cenou a další podmínky týkající se samotného prodeje.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

zastupitelstvo obce Troubelice z p l n o m o c ň u j e :
170/7/2015 starostu obce ke schválení a výkonu Smlouvy (Rozhodnutí) o poskytnutí podpory ze Státního fondu
Životního prostředí ČR (dále SFŽP) v rámci Operačního programu Životní prostředí, uzavřenou mezi
SFŽP, Kaplanova 1931/1, Praha; IČ: 00020729 a Obcí Troubelice, 783 83 Troubelice 352; IČ:
00299570, k projektu “Svoz a separace biologicky rozložitelných odpadů v obci Troubelice“,
evidenční číslo 15251434.
hlasování: Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

171/7/2015 starostu obce ke spolupráci s Úřadem územního plánování při pořizování 1. změny Územního plánu
Troubelice.
hlasování: Pro: 9

Ing. Ondřej PLAČKO, v. r.
starosta

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 5. října 2015

Proti: -

Zdržel se: -

Irena KRÁLOVÁ, v. r.
místostarosta

Ondřej
Plačko

Digitálně podepsal
Ondřej Plačko
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