
                                                        U s n e s e n í 
 

ze 14.  zasedání   zastupitelstva  obce  Troubelice,  konaného  dne  21. listopadu 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 : 

259/14 kontrolu usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 19. září 2012 a 
konstatuje,  že z tohoto zasedání nevzešly úkoly ke splnění. 

260/14 informace, s ohledem na zákon č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, o možnosti vyhlášení výběrového řízení dle citovaného zákona, na dodávky a služby, u smluv 
uzavřených na dobu neurčitou (např. plyn, elektřina, odpady – likvidace, svoz), s tím, že v současnosti 
tuto možnost nevyužije a tyto smlouvy zůstanou v platnosti za stávajících podmínek. 

261/14 informaci o zákoně č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho 
dopadu  na bezúplatné vzdělávání posledního ročníku dětí mateřské školy a výkon funkce ředitele 
školy, s tím, že vzdělání posledního ročníku mateřské školy bylo a bude bezúplatné a ředitelka mateřské 
školy byla ve funkci potvrzena na další funkční období a ředitel školy bude v této funkci na další 
funkční období potvrzen v příštím roce. 

262/14 Zprávu České školní inspekce o provedené kontrole subjektu Základní škola Troubelice, příspěvková 
organizace, IČ: 75028875. 

263/14 Výroční zprávu o činnosti Základní školy Troubelice, příspěvkové organizace, IČ: 75028875, za školní 
rok 2011/2012. 

264/14 písemnou žádost Domova sv. Josefa v Žirči, o finanční dar, s tím, že v letošním rozpočtu již nemá na 
tuto pomoc finanční prostředky, tudíž žádosti nemůže být vyhověno. 

265/14 písemnou cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace a Energetického auditu budovy 
Obecního úřadu – pro účely využití dotace v oblasti úspor energií a snížení CO2, s tím, že této nabídky 
v současné době nevyužije. 

266/14 písemnou žádost BabyBox pro odložené děti, Hájek 88, Praha 10, IČ: 27006891 o finanční dar na další 
zřízení a provoz BabyBoxů v ČR, s tím, že v letošním rozpočtu již nemá na tuto pomoc finanční 
prostředky, tudíž žádosti nemůže být vyhověno, ale bude zaslán formulář žádosti o podporu z rozpočtu 
obce v roce 2013. 

267/14 podněty a připomínky členů zastupitelstva v diskusi, které jsou uvedeny v zápise  
z 14. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 21. listopadu 2012. 

268/14 připomínky a podněty občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise z 14. zasedání zastupitelstva obce 
Troubelice, konaného dne 21. listopadu 2012. 

269/14 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 14. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, 
konaného dne 21. listopadu  2012. 

 

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

270/14 program 14. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne  21. listopadu 2012, dle pozvánky. 

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

271/14 návrhovou komisi ve složení: předseda návrhové komise – Iveta Vlčková; členy návrhové komise – 
Alois Obšil a Pavel Bartuněk; ověřovatele zápisu – Irena Králová a Jana Vyhnánková; zapisovatele 
zápisu – Drahomíra Drlíková; sčitatele hlasů z hlasování – Bc. Ondřej Plačko. 

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

272/14 rozpočtové opatření č. 03/2012 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: 11                  Proti: -                             Zdržel se: -  

273/14 Plán inventarizace majetku obce Troubelice na rok 2012. 

                                                hlasování:  Pro: 11                  Proti: -                             Zdržel se: -  
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274/14 uzavření smlouvy o věcném břemeni , uzavřenou mezi obcí Troubelice, 783 83 Troubelice 352, 
IČ: 00299570 a Českými drahami, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ: 70994226, na uložení 
podzemní vedení NN – přípojka elektřiny na stavbu „Troubelice – venkovní osvětlení“  pod těleso 
pozemku parc. č. 1274/1,  k.ú. Troubelice, list vlastnictví 97, pro České dráhy, a.s. a zplnomocňuje 
starostu obce k podpisu příslušné smlouvy. 

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

275/14 plán zimní údržby místních komunikací obce Troubelice a místních částí na rok 2012 / 2013, včetně 
uzavření smlouvy na poskytnutí této údržby s firmou TAGROS, a.s., 783 83 Troubelice 24,  
IČ: 607 93 066, s účinností od 1. 11. 2012 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu a uzavření příslušné 
smlouvy. 

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

276/14 uzavření smlouvy o věcném břemeni , uzavřenou mezi obcí Troubelice, 783 83 Troubelice 352,  
IČ: 00299570 a Správou železniční dopravní cesty, státní podnik, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové 
Město, IČ: 70994234, na uložení kanalizačního řádu, stavba „Troubelice – Intenzifikace ČOV, 
splašková kanalizace Pískov, I. a II. etapa“  pod těleso dráhy a pozemku parc. č. 1274/2 a 1284/8,   

k.ú. Troubelice, list vlastnictví 826, pro Správu železniční dopravní cesty, státní podnik a zplnomocňuje 
starostu obce k podpisu příslušné smlouvy. 

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

277/14 zřízení zástavního práva do celkové výše 232 990,-Kč /cena stavebního pozemku/ ve prospěch 
Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 47115289, 
k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru V K*, číslo 90555789, jehož předmětem je pozemek  
parc. č. 1249/96 – orná půda o výměře 1 013 m2, v k.ú. Troubelice, zapsaný na LV 10 001 pro obec 
Troubelice a současně navrhuji schválit Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 90555789 
a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy. 

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

278/14 dle cenové nabídky přímé zadání zakázky malého rozsahu – Zpracování a výroba stolního kalendáře 
obce Troubelice na rok 2013, společnosti TRIFOX, s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk,  
IČ: 60323434 a zároveň bezplatnou distribuci kalendáře každé rodině s trvalým pobytem v obci . 

                                                hlasování:  Pro: 11                 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 26. 11.2012 
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