
                                                          U s n e s e n í 
 

z 11.  zasedání   zastupitelstva  obce  Troubelice,  konaného  dne  28. března 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 : 

 

209/11 kontrolu usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 15. února 2012 a 
konstatuje, že z tohoto zasedání nevzešly úkoly ke splnění. 

210/11 dopis JUDr. Tamary Kropáčové, insolvenčního správce, o možnosti prodeje  nemovitosti – budovy bez. 
č.p., parc. č. 661, zapsané na LV 867, pro Zemědělské družstvo Troubelice, v likvidaci, s tím, že  
o uvedenou nemovitost nemá zájem. 

211/11 výroční zprávu za rok 2011 a poděkování za podporu v roce 2011, od Občanského sdružení Ryzáček, 
Líšnice. 

212/11 podněty a připomínky členů zastupitelstva v diskusi, které jsou uvedeny v zápise  
z  11. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 28. března 2012. 

213/11 připomínky a podněty občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise z 11. zasedání zastupitelstva obce 
Troubelice, konaného dne 28. března 2012. 

214/11 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 11. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, 
konaného dne 28. března 2012. 

  

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

 

215/11 program 11. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne  28. března 2012, dle pozvánky. 
                                                hlasování:  Pro: 11                  Proti: -                             Zdržel se: -  

216/11 návrhovou komisi ve složení: předseda návrhové komise – Iveta Vlčková; členy návrhové komise – Ing. 
Zdeněk Pavlík a Marek Dostál, DiS.; ověřovatele zápisu – Irena Králová a Ing. Bohuslav Nevěřil; 
zapisovatele zápisu – Drahomíra Drlíková; sčitatele hlasů z hlasování – Bc. Ondřej Plačko. 

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

217/11 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočet obce Troubelice na rok 2012, v předloženém znění, který je sestaven jako přebytkový 
(přebytek ve výši 2 641 000,- Kč). Konkrétně rozpočet obce Troubelice na rok 2012 počítá na straně 
příjmové i výdajové s částkou 22 580 800,- Kč. 

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

218/11 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozpočtový výhled obce Troubelice na roky 2012 – 2016. 

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

219/11 příspěvek a dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty z provozu 
autobusové dopravy na rok 2012 -  „Smlouva o závazku veřejné služby č. 1012068 - 09“, s dopravcem 
Veolia Transport Morava a.s a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  
IČ: 25827405 a zplnomocňuje starostu obce k uzavření a podpisu této smlouvy. 

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

220/11 schvaluje cenu  stočného v obci Troubelice a místní části Pískov pro rok 2012 ve výši 15,- Kč/m3 

stočené vody, vč. DPH se sníženou sazbou daně a ceny vodného v místní části Lazce pro rok 2012 ve 
výši 35,- Kč/m3 odebrané vody z veřejného vodovodu, vč. DPH se sníženou sazbou daně. 

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

221/11 uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace“ a přijímá dotaci od Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 a, 
Olomouc, IČ: 60 609 460, z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu 
v Olomouckém kraji v roce 2012, na akci „Restaurování kamenného kříže Troubelice“, ve výši 50 000,-
Kč, vč. jejího spolufinancování obcí Troubelice  a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné 
smlouvy. 

                                                hlasování:  Pro: 11                   Proti: -                             Zdržel se: -  
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222/11 zapojení obce Troubelice do projektu Energeticky úsporná obec, s tím, že tento projekt, řešící návrh 
úspory energií veřejných budov ve vlastnictví obce Troubelice, vypracuje na základě podané nabídky 
společnost Královská obchodní, s.r.o.,  Králová 83, Medlov, IČ:47977451 a zplnomocňuje starostu obce 
k podpisu příslušných dokladů. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                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 11. zasedání zastupitelstva obce 

 
 
Zapsala: Drahomíra Drlíková 
V Troubelicích dne 2. dubna 2012 
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