
                                                        U s n e s e n í 
 

z 12.  zasedání   zastupitelstva  obce  Troubelice,  konaného  dne  25. června 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 : 

223/12 kontrolu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 28. března 2012 a 
konstatuje, že z tohoto zasedání nevzešly úkoly ke splnění. 

224/12 písemné vzdání se mandátu Hany Šenkové, volební strana: Sdružení nezávislých kandidátů – Obec pro 
občana, ke dni 22. 6. 2012. 

225/12 dle § 69 odst. 2 zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, 
složení slibu Jaromíra Šmída, který se jako náhradník ujal uvolněného mandátu v zastupitelstvu obce 
Troubelice, za volební stranu: Sdružení nezávislých kandidátů – Obec pro občana 

226/12 Zprávu o přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, 
Masarykovo nám. 1, Uničov; IČ: 71242678, za rok 2011. 

227/12 žádost manželů F J K* o změnu Územního plánu Troubelice. 

228/12 žádost manželů F M M*, o povolení úprav v obecním bytě, a to na vlastní náklady, s tím, že 
zastupitelstvo obce Troubelice s úpravami souhlasí. 

229/12 žádost B Z * o výměnu obecního  bytu za větší. 

230/12 písemnou žádost TJ SOKOL Troubelice o finanční příspěvek na podporu mladších žáků při 
reprezentaci sokolského fotbalu v rámci XV. Všesokolského sletu  v Praze dne 3. července 2012 a dále 
na Mezinárodním fotbalovém turnaji v Rakousku dne 10. července 2012, s tím, že finanční příspěvek 
bude určen k nákupu sportovní obuvi. 

231/12 Výroční zpráva za rok 2011, o činnosti společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

232/12 podněty a připomínky členů zastupitelstva v diskusi, které jsou uvedeny v zápise  
z  12. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 25. června 2012. 

233/12 připomínky a podněty občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise z 12. zasedání zastupitelstva obce 
Troubelice, konaného dne 28. března 2012. 

234/12 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 12. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, 
konaného dne 25. června 2012. 

 

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

235/12 program 12. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne  25. června 2012, dle pozvánky. 
                                                hlasování:  Pro: 8                 Proti: -                             Zdržel se: -  

236/12 návrhovou komisi ve složení: předseda návrhové komise – Iveta Vlčková; členy návrhové komise – 
Alois Obšil a Pavel Bartuněk; ověřovatele zápisu – Irena Králová a Viktor Hula; zapisovatele zápisu – 
Drahomíra Drlíková; sčitatele hlasů z hlasování – Bc. Ondřej Plačko. 

                                                hlasování:  Pro: 8                 Proti: -                             Zdržel se: -  

237/12 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 2011 se souhlasem s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad , včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice 
za rok 2011. 

                                                hlasování:  Pro: 9                 Proti: -                             Zdržel se: -  

238/12 rozpočtové opatření č. 01/2012 v rozpočtu obce Troubelice na rok 2012, 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 2012 je uvedena v příloze k zápisu 
z dnešního  zasedání zastupitelstva obce Troubelice. 

                                                hlasování:  Pro: 9                 Proti: -                             Zdržel se: -  
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239/12 poskytnutí finančního příspěvku Svazku obcí mikroregionu Uničovsko ve výši 27 570,- Kč jako vlastní 
podíl obce Troubelice na podporu kulturních, společenských a volnočasových aktivit a zakoupení 
mechanizace potřebné k úpravě a údržbě veřejných prostranství, v rámci projektu financovaného 
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2012 s tím, že mezi obcí Troubelice a Svazkem 
obcí mikroregionu Uničovsko bude uzavřena smlouva o výpůjčce mechanizace po dobu trvání projektu. 

                                                hlasování:  Pro: 9                 Proti: -                             Zdržel se: -  

240/12 konečné rozdělení výtěžku z IX. Plesu obce Troubelice, a to následovně: částku 16 000,- Kč ve 
prospěch Mateřské školy Troubelice, příspěvkové organizace, 783 83 Troubelice 336, na nákup 
vybavení nebo služeb mateřské školy a částku 16 000,- 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 2 325,- Kč, bude 
ponechána v rozpočtu obce Troubelice, část kultura – Den seniorů. 

                                                hlasování:  Pro: 9                Proti: -                             Zdržel se: -  

241/12 Sazebník úhrad za vydání ověřeného výpisu z informačního systému veřejné správy „CZECHPOINT“, 
s účinností od 1. 1. 2012, s tím, že k datu účinnosti pozbývá platnosti sazebník předchozí. 

                                                hlasování:  Pro: 9                 Proti: -                             Zdržel se: -  

242/12 finanční dotaci (příspěvek) TJ SOKOL Troubelice ve výši 7 500,- Kč na podporu mladších žáků při 
reprezentaci sokolského fotbalu v rámci XV. Všesokolského sletu  v Praze dne 3. července 2012 a dále 
na Mezinárodním fotbalovém turnaji v Rakousku dne 10. července 2012, s tím, že částka bude určena 
k nákupu sportovní obuvi. 

                                                hlasování:  Pro: 9                 Proti: -                             Zdržel se: -  

243/12 zakoupení sochy sv. Floriana na počest 130. výročí založení SDH Troubelice a dále finanční dotaci 
(příspěvek) ve výši 10 000,- Kč na pořádanou kulturní akci spojenou se 130. výročím založením SDH 
Troubelice, ve dnech 5.7. a 7. 7. 2012. 

                                                hlasování:  Pro: 8                 Proti: -                  Zdržel se: 1 (Bartuněk)  

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

                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 12. zasedání zastupitelstva obce 

 
 
Zapsala: Drahomíra Drlíková 
V Troubelicích dne 28. 6. 2012 
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