
                                                          U s n e s e n í 
 

z 10.  zasedání   zastupitelstva  obce  Troubelice,  konaného  dne  15. února 2012, 
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 : 

183/10 kontrolu usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 12. prosince 2011 a 
konstatuje, že z tohoto zasedání nevzešly úkoly ke splnění. 

184/10 s ohledem na zplnomocnění pro starostu obce /viz. bod 182/9 usnesení/, rozpočtové opatření č. 06/2011 
v rozpočtu obce Troubelice na rok 2011, 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 2011 je přílohou k zápisu z dnešního zasedání. 

185/10 provedené drobné rozpočtové změny v rámci paragrafů rozpočtu obce mezi jednotlivými položkami, do 
výše 50 000,-Kč, které provedl starosta na základě zplnomocnění /viz. bod  52/2 usnesení, ze  
dne 11. 12. 2006/. 

186/10 odkup vybavení prodejny od J D*, Troubelice. 

187/10 přednesené zprávy o činnosti příspěvkových organizací - Mateřské školy Troubelice a Základní školy 
Troubelice, ústně podané řediteli těchto příspěvkových organizací. 

188/10 písemnou Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obcí Troubelice, Pískov, Lazce a Dědinka  
za rok 2011, od Policie ČR, obvodní oddělení Uničov, Gen. Svobody 1214, Uničov. 

189/10 písemnou stížnost J F*, Troubelice, na majitele pozemků parc. č. 656/1 a 564 v k.ú. Troubelice, kteří 
pozemky neudržují a dále na vibrace vzniklé katrem z pilnice v Troubelicích.  

190/10 Výroční zprávu obce Troubelice, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011. 

191/10 příkaz starosty č. 1/2012. 

192/10 uspořádání tradičního setkání seniorů – Den seniorů, které je naplánované na 26. duben 2012, 
v restauraci Hanačka Troubelice. 

193/10 podněty a připomínky členů zastupitelstva v diskusi, které jsou uvedeny v zápise  
z  10. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 15. února 2012. 

194/10 připomínky a podněty občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise z 10. zasedání zastupitelstva obce 
Troubelice, konaného dne 15. února 2012. 

195/10 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 10. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, 
konaného dne 15. února 2012. 

  

zastupitelstvo obce Troubelice    s c h v a l u j e : 

196/10 program 10. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne  15. února 2012, dle pozvánky. 
                                                hlasování:  Pro: 11                   Proti: -                             Zdržel se: -  

197/10 návrhovou komisi ve složení: předseda návrhové komise – Jana Vyhnánková; členy návrhové komise – 
Hanu Šenkovou a Aloise Obšila.; ověřovatele zápisu – Irenu Královou a Pavla Bartuňka; zapisovatele 
zápisu – Drahomíru Drlíkovou; sčitatele hlasů z hlasování – Bc. Ondřeje Plačka. 

                                                hlasování:  Pro: 11                   Proti: -                             Zdržel se: -  

198/10 inventarizaci majetku obce Troubelice za rok 2011, vč. zprávy o této provedené  inventarizaci. 
                                                hlasování:  Pro: 11                  Proti: -                             Zdržel se: -  

199/10 plán kontrol na rok 2012 u příspěvkových organizací zřízených obcí Troubelice, u organizačních složek 
obce Troubelice a u obce Troubelice, v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,  
ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na vnitropodnikovou směrnici obce Troubelice. 

                                                hlasování:  Pro: 11                   Proti: -                             Zdržel se: -  

200/10 příspěvek ve výši 10 000,-Kč /slovy:desettisíckorunčeských/, na nákup knižního fondu pro místní 
knihovny zřízené obcí Troubelice na rok 2012, který bude poskytnutý Knihovně města Olomouce, 
příspěvková organizace, nám. Republiky 1, Olomouc, na základě uzavřené smlouvy o nákupu a 
zpracování knihovních dokumentů hrazených z prostředků zřizovatele knihovny. 

                                                hlasování:  Pro: 11                   Proti: -                             Zdržel se: -  
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201/10 na základě nabídky nákup ojetého nákladního automobilu k přepravě osob FORD Tranzit Diesel, pro 
JSDH Troubelice, za cenu 200 000,-Kč, od AUTOCENTRUM KELICH s.r.o., Šumperská 536, Uničov; 
IČ: 26835550 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

                                                hlasování:  Pro: 11                   Proti: -                             Zdržel se: -  

202/10 podání žádosti do programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 
2012“, oblast podpory č. 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, na akci: „Na Obecní úřad 
Troubelice bez bariér“, s tím, že uvedená akce bude realizována a spolufinancována v roce 2012 a 
zplnomocňuje starostu obce k podání žádosti. 

                                                hlasování:  Pro: 11                   Proti: -                             Zdržel se: -  

203/10 podání žádosti do programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 
2012“, dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, na akci: 
„Dětské hřiště Troubelice (parc. č. 1249/90, K.ú. Troubelice)“, s tím, že uvedená akce bude realizována 
a spolufinancována v roce 2012 a zplnomocňuje starostu obce k podání žádosti. 

                                                hlasování:  Pro: 11                   Proti: -                             Zdržel se: -  

204/10 pronájem kopírovacího stroje MINOLTA BH C220 Office, dle nabídky, pro obec Troubelice, 783 83 
Troubelice 352, IČ: 00299570, od společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o., 
Žarošická 13, Brno, IČ.00176150 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné nájemní smlouvy. 

                                                hlasování:  Pro: 11                  Proti: -                             Zdržel se: -  

205/10 hospodaření příspěvkových organizací Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace, 783 83 
Troubelice 336 a Základní škola Troubelice, okres Olomouc, příspěvková organizace, 783 83 
Troubelice 313, za rok 2011, jejichž zřizovatelem je obec Troubelice, vč. informací o čerpání z fondů 
organizací a použití výtěžku z VIII. Plesu obce. 

                                                hlasování:  Pro: 11                   Proti: -                             Zdržel se: -  

206/10 přesun kladného hospodářského výsledku z roku 2011, příspěvkových organizací Mateřská škola 
Troubelice, příspěvková organizace, 783 83 Troubelice 336 do rezervního fondu ve výši 14 745,05 Kč a  
Základní škola Troubelice, okres Olomouc, příspěvková organizace, 783 83 Troubelice 313 do 
rezervního fondu /hlavní i vedlejší hospodářská činnost/ ve výši 266 689,64 Kč, s tím, že o čerpání 
z těchto fondů rozhodne ředitel příspěvkové organizace a bude písemně informovat zřizovatele a o 
účelu čerpání, který může provést následnou kontrolu plnění z těchto fondů. 

                                                hlasování:  Pro: 11                  Proti: -                             Zdržel se: -  

207/10 příspěvek provozních nákladů na žáka, platný pro rok 2012 (I. a II. pololetí roku 2012), ve  
výši 4 500,-Kč/1 žák, navštěvující Základní školu Troubelice, okres Olomouc, příspěvková organizace, 
783 83 Troubelice 313, IČ: 45 02 88 75. Příspěvek platí i pro žáky z cizích obcí, kteří uvedené školské 
zařízení navštěvují, s ohledem na zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů. 

                                                hlasování:  Pro: 11                  Proti: -                             Zdržel se: -  

208/10 v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytnutí peněžního daru starostovi obce Bc. Ondřeji Plačkovi ve výši jedné měsíční 
odměny,  jako ocenění mimořádné práce ve prospěch obce nad rámec zákonných povinností člena 
zastupitelstva obce, s tím, že vyplacení peněžního daru proběhne po odečtení zákonných srážek 
v nejbližším výplatním termínu. 

                                   Omluveni: 1 – Vlčková                 hlasování:  Pro: 9                   Proti: -                         Zdržel se: 1 - Plačko  

* - z důvodu ochrany osobních údajů nejsou jména a adresy uvedeny v plném rozsahu 

 

 

 

 

                Bc. Ondřej  PLAČKO, v.r.                                                         Irena KRÁLOVÁ, v.r. 
                 starosta                                                      místostarosta 
 
Přílohy: 

− pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce 
− presenční listina členů zastupitelstva obce a zúčastněných občanů 
− zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce 

 
 
Zapsala: Drahomíra Drlíková 
V Troubelicích dne 20. února 2012 
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