
                                                        U s n e s e n í 
 

z 13.  zasedání   zastupitelstva  obce  Troubelice,  konaného  dne  19. září 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 : 

244/13 kontrolu usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 25. června 2012 a 
konstatuje, že z tohoto zasedání nevzešly úkoly ke splnění. 

245/13 rozbor hospodaření obce Troubelice za I. pololetí roku 2012. 

246/13 písemnou žádost TH* o převedení stavebního pozemku parc. č. 1249/95 v k.ú. Troubelice na nové 
budoucí kupující. 

247/13 poděkování občanského sdružení JASNĚNKA, za finanční podporu v roce 2012. 

248/13 písemnou žádost manželů H* o možné opravy v obecním bytě. 

249/13 podněty a připomínky členů zastupitelstva v diskusi, které jsou uvedeny v zápise  
z 13. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 19. září 2012. 

250/13 připomínky a podněty občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise z 13. zasedání zastupitelstva obce 
Troubelice, konaného dne 19. září 2012. 

251/13 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 13. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, 
konaného dne 19. září 2012. 

 

 

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

252/13 program 13. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne  19. září 2012, dle pozvánky. 
                                                hlasování:  Pro: 9                 Proti: -                             Zdržel se: -  

253/13 návrhovou komisi ve složení: předseda návrhové komise – Jana Vyhnánková; členy návrhové komise – 
Marek Dostál, DiS. a Iveta Vlčková; ověřovatele zápisu – Irena Králová a Jaromír Šmíd; zapisovatele 
zápisu – Drahomíra Drlíková; sčitatele hlasů z hlasování – Bc. Ondřej Plačko. 

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

254/13 rozpočtové opatření č. 02/2012 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: -  

255/13 uzavření Dohody o změně subjektu, uzavřenou mezi Obcí Troubelice, 783 83 Troubelice 352,  
IČ: 00299570, jako budoucím prodávajícím; MH*, zastoupeného na základě plné moci AŠ*, jako 
původním budoucím kupujícím a manželi  IS* a MS*, jako novými budoucími kupujícími, kteří 
majetek nabudou do společného jmění manželů, k původní  budoucí smlouvě kupní, která byla 
uzavřena dne 21. 11. 2007, na odprodej parcely č. 1249/95 v k.ú. Troubelice, o výměře 1 020 m2 , za 
kupní cenu/zálohu, která byla předem uhrazena 230,-Kč/1 m2, celkem 234 600,-Kč a zplnomocňuje 
starostu obce k podpisu této dohody. 

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

256/13 uzavření Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy na výkon přestupkové agendy, uzavřené mezi  
Obcí Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00299570 a Městem Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 
Uničov, IČ: 00299634 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu  této dohody. 

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

257/13 Smlouvu o poskytnutí příspěvku a přijetí příspěvku ve výši 138 000,- Kč, vč. spolufinancování obce 
Troubelice ve stejné výši přijatého příspěvku od Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 a, Olomouc;  
IČ: 60609460, vč. zplnomocnění pro starostu obce k podpisu příslušné smlouvy. 

                                                hlasování:  Pro: 9                 Proti: -                             Zdržel se: -  
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258/13 podanou žádost do 8. výzvy předkládání projektů MAS Uničovsko, o.p.s, strategie: Strategický plán 
Leader Uničovsko 2007 – 2013; program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013; 
prioritní osa: IV. – Leader; opatření: IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie; fiche: č. 7 – Podpora 
rozvoje cestovního ruchu; akce: Víceúčelové hřiště Troubelice a zplnomocňuje starostu obce k podpisu 
a podání žádosti. 

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

 
 
*osobní údaje nebudou plně uveřejněny s ohledem na zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, v.z.p.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                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 13. zasedání zastupitelstva obce 

 
 
Zapsala: Drahomíra Drlíková 
V Troubelicích dne 24. 09. 2012 
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