
                                                       U s n e s e n í 
 

z 15.  zasedání   zastupitelstva  obce  Troubelice,  konaného  dne  12. prosince 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 : 

279/15 kontrolu usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne  21. listopadu 2012 a 
konstatuje,  že z tohoto zasedání nevzešly úkoly ke splnění. 

280/15 žádost manželů W*, o odkup parcely. č. 1116 v k.ú. Troubelice, list vlastnictví 10001 pro obec 
Troubelice. 

281/15 informaci o konaní X. Plesu obce Troubelice, který se uskuteční v sobotu 1. února 2013, od 20.00 do 
02. 00 hodin, v sále Orlovny v Troubelicích. 

282/15 písemnou žádost JH* o opravu příjezdové cesty – mostu v Troubelicích k č.p. 96 a 46. 

283/15 podněty a připomínky členů zastupitelstva v diskusi, které jsou uvedeny v zápise z 15. zasedání 
zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 12. prosince 2012. 

284/15 připomínky a podněty občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise z 15. zasedání zastupitelstva obce 
Troubelice, konaného dne 12. prosince 2012. 

285/15 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 15. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, 
konaného dne 12. prosince 2012. 

 

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

286/15 program 15. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne  12. prosince 2012, dle pozvánky. 

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

287/15 návrhovou komisi ve složení: předseda návrhové komise – Jana Vyhnánková; členy návrhové komise – 
Ing. Zdeněk Pavlík a Jaromír Šmíd; ověřovatele zápisu – Irena Králová a Ing. Bohuslav Nevěřil; 
zapisovatele zápisu – Drahomíra Drlíková; sčitatele hlasů z hlasování – Bc. Ondřej Plačko. 

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

288/15 na základě § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového provizoria, a to: rozpočtové provizorium je vyhlášeno na 
období od  1. ledna 2013 do schválení rozpočtu obce Troubelice na rok 2013, max. však do 31.března 
2013, ve výši 3 000 000,-Kč /slovy: třimilionykorunčeských/ na straně příjmové i výdajové a toto 
rozpočtové provizorium, s ohledem na pravidla rozpočtového provizoria, se vyhlašuje, s tím, že bude 
zahrnuto do rozpočtu obce Troubelice rok  2013. 

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

289/15 uzavření kolektivní smlouvy, uzavřené mezi Obecním úřadem v Troubelicích, 783 83 Troubelice 352 a 
Základní organizací odborových svazů státních orgánů a organizací, obvod Troubelice, se sídlem 783 
83 Troubelice 352, na dobu určitou, a to od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 a zplnomocňuje starostu 
obce k podpisu a uzavření této smlouvy. 

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

290/15 zveřejnění záměru obce Troubelice odprodat pozemek parc. č. 1116 – ostatní plocha,  
o výměře 154 m2, v katastrálním území Troubelice, zapsaném na listu vlastnictví č. 10 001 pro obec 
Troubelice, za těchto podmínek: záměr je uveřejněný na základě podané žádosti manželů W*, o 
odkoupení citovaného pozemku; cena předmětného pozemku bude stanovena dle posudku 
vypracovaného soudním znalcem; veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující; 
v případě, že o pozemek bude více zájemců, rozhodne nejvyšší cenová nabídka jednotlivých zájemců; o 
prodeji pozemku rozhodne zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání a vyhrazuje si právo 
předmětný pozemek neprodat. 

                                                hlasování:  Pro: 8                  Proti: -                             Zdržel se: -  
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291/15 na základě § 85 písm. f) zákona č. 128/ 2000Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů, vzdání se práva a prominutí pohledávky u subjektů a výších, uvedených v příloze k tomuto 
bodu usnesení. 

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

292/15 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 obce Troubelice, která ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2001 
obce Troubelice, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1. ledna 2013. 

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

293/15 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 obce Troubelice, která ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 
obce Troubelice, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním 
území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, jak vyplývá ze změn provedených 
vyhláškou č. 1/2002 obce Troubelice, s účinností od 1. ledna 2013. 

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

294/15 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 obce Troubelice, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od  
1. ledna 2013. 

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

295/15 přílohu č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 obce Troubelice, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve 
znění pozdějších změn a doplnění. 

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

296/15 částku 6 000,-Kč na zakoupení daru na X. Ples obce Troubelice a dále částky 500,-Kč pro místní 
organizace a další organizace a složky na jednu akci, k zakoupení daru na pořádané kulturní, 
společenské a sportovní akce v roce 2013. 

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

 

 zastupitelstvo obce Troubelice    z p l n o m o c ň u j e : 

297/15 starostu obce k provedení rozpočtových opatření v rozpočtu obce na rok 2012, které vyplynou do   
31. 12. 2012, s tím, že tyto budou dále předloženy zastupitelstvu obce na vědomí.  

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

298/15 starostu obce k provádění drobných rozpočtových opatření do 50 000,- Kč, v rozpočtu obce Troubelice. 

                                                hlasování:  Pro: 8                  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 15. zasedání zastupitelstva obce 

 
 
Zapsala: Drahomíra Drlíková 
V Troubelicích dne 14. 12. 2012 
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