
                                                       U s n e s e n í 
 

z 16.  zasedání   zastupitelstva  obce  Troubelice,  konaného  dne  20. února 2013, 
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 : 

 

299/16 kontrolu usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne  12. prosince 2012 a 
konstatuje,  že z tohoto zasedání nevzešly úkoly ke splnění. 

300/16 s ohledem na zplnomocnění pro starostu obce /viz. bod 297/15 usnesení/, rozpočtové opatření  
č. 04/2012 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 přílohou k zápisu z dnešního 
zasedání. 

301/16 provedené drobné rozpočtové změny v rámci paragrafů rozpočtu obce mezi jednotlivými položkami, do 
výše 50 000,-Kč, které provedl starosta na základě zplnomocnění /viz. bod  298/15 usnesení, ze dne  
12. 12. 2012/. 

302/16 podané žádosti o dotace v roce 2013 – Obnova staveb drobné architektury – poskytovatel Olomoucký 
kraj; Neinvestiční finanční příspěvek do 25 tis. Kč – poskytovatel Olomoucký kraj; Příspěvek pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů – poskytovatel Olomoucký kraj. 

303/16 písemné zprávy o činnosti příspěvkových organizací - Mateřské školy Troubelice a Základní školy 
Troubelice. 

304/16 písemnou Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obcí Troubelice, Pískov, Lazce a Dědinka za rok 
2012, od Policie ČR, obvodní oddělení Uničov, Gen. Svobody 1214, Uničov. 

305/16 písemnou Výroční zprávu obce Troubelice, o poskytování informací podle zákona  č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012. 

306/16 příkaz starosty č. 1/2013. 

307/16 uspořádání tradičního setkání seniorů – Den seniorů, které je naplánované na 25. duben 2013, 
v restauraci Hanačka Troubelice. 

308/16 přípravu a průběh oslav výročí 700 let od první písemné zmínky o obci Troubelice. 

309/16 podněty a připomínky členů zastupitelstva v diskusi, které jsou uvedeny v zápise  
z  16. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 20.  února 2013. 

310/16 připomínky a podněty občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise z 16. zasedání zastupitelstva obce 
Troubelice, konaného dne 20. února 2013. 

311/16 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 16. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, 
konaného dne 20. února 2013. 

 

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

 

312/16 program 16. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne  20. února 2013, dle pozvánky. 

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

313/16 návrhovou komisi ve složení: předseda návrhové komise – Iveta Vlčková; členy návrhové komise – 
Viktora Hulu a Aloise Obšila.; ověřovatele zápisu – Irenu Královou a Pavla Bartuňka; zapisovatele 
zápisu – Drahomíru Drlíkovou; sčitatele hlasů z hlasování – Bc. Ondřeje Plačka. 

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

314/16 inventarizaci majetku obce Troubelice za rok 2012, vč. zprávy o této provedené  inventarizaci. 

                                                hlasování:  Pro: 11                  Proti: -                             Zdržel se: -  
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315/16 plán kontrol na rok 2013 u příspěvkových organizací zřízených obcí Troubelice, u organizačních složek 
obce Troubelice a u obce Troubelice, v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů a s ohledem na vnitropodnikovou směrnici obce Troubelice. 

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

316/16 na základě § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, úpravu pravidel rozpočtového provizoria v části - výše rozpočtového provizoria, a 
to na částku 4 000 000.- Kč /slovy: čtyřimilionykorunčeských/ na straně příjmové a výdajové, s tím, že 
tato změna bude zahrnuta do rozpočtu obce Troubelice v roce 2013 i se zůstatky bankovních účtů obce 
Troubelice k 31. 12. 2012. 

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

317/16 na základě zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č.  563/1991 Sb.,  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. b) a § 102 odst. 2 písm. q) zákona  
č. 128/2000 Sb.,o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů,  účetní závěrku obce 
Troubelice za období roku 2012. 

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

318/16 příspěvek ve výši 10 000,-Kč /slovy:desettisíckorunčeských/, na nákup knižního fondu pro místní 
knihovny zřízené obcí Troubelice na rok 2013, který bude poskytnutý Knihovně města Olomouce, 
příspěvková organizace, nám. Republiky 1, Olomouc, na základě uzavřené smlouvy o nákupu a 
zpracování knihovních dokumentů hrazených z prostředků zřizovatele knihovny. 

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

319/16 příspěvek a dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty z provozu 
autobusové dopravy na rok 2013 -  „Smlouva o závazku veřejné služby č. 1012068 - 09“, s dopravcem 
Veolia Transport Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  
IČ: 25827405 a zplnomocňuje starostu obce k uzavření a podpisu této smlouvy. 

                                                hlasování:  Pro: 10                  Proti: -                             Zdržel se: 1  

320/16 s ohledem na uveřejněný záměr obce Troubelice, odprodej pozemku parc. č. 1116 – ostatní plocha – 
neplodná půda o výměře 154 m2, v katastrálním území Troubelice, zapsaném na listu vlastnictví 10 001 
pro obec Troubelice, za cenu stanovenou ve znaleckém posudku zpracovaného soudním znalcem s tím, 
že k ceně budou dále připočteny i veškeré náklady vzniklé s převodem pozemku, do společného jmění 
manželů, manželům D A W* a zplnomocňuje starostu obce k podpisu a uzavření kupní smlouvy. 

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

321/16 podání žádosti do programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 
2013“, oblast podpory č. 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, na akci: „Mateřská škola 
Troubelice – nutná rekonstrukce plynové kotelny“, s tím, že uvedená akce bude realizována a 
spolufinancována v roce 2013 a zplnomocňuje starostu obce k podání žádosti. 

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

322/16 podání žádosti do programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 
2013“, dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, na akci: 
„Dětské hřiště Troubelice (parc. č. 1249/90, k.ú. Troubelice)“, s tím, že uvedená akce bude realizována 
a spolufinancována v roce 2013 a zplnomocňuje starostu obce k podání žádosti. 

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

323/16 s ohledem na změnu zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zrušení 
Principů pro zadávání veřejných zakázek, schválených zastupitelstvem obce v bodě 518/17 usnesení,  
z důvodu nesouladu těchto principů s platným citovaným zákonem..  

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

324/16 s ohledem na zakázku malého rozsahu a podanou nabídku, Miroslava Horáka, U Vrby 14, Šternberk, 
IČ: 64954251, k provedení restaurátorských prací na akci „ Restaurování kamenného kříže v 
Troubelicích“ a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy. 

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

325/16 s ohledem na zakázku malého rozsahu a nejvýhodnější podanou nabídku, společnost ANODUS CZ, 
s.r.o., Zábřežská 596/40, Šumperk, IČ: 27563936, k provedení zakázky na akci „Výměna interiérových 
spojovacích dveří v budově Obecního úřadu v Troubelicích“ a zplnomocňuje starostu obce k podpisu 
příslušné smlouvy. 

                                                hlasování:  Pro: 11                  Proti: -                             Zdržel se: -  
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326/16 hospodaření příspěvkových organizací Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace, 783 83 
Troubelice 336 a Základní škola Troubelice, okres Olomouc, příspěvková organizace, 783 83 
Troubelice 313, za rok 2012, jejichž zřizovatelem je obec Troubelice, vč. informací o čerpání z fondů 
organizací a použití výtěžku z IX. Plesu obce. 

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

327/16 přesun kladného hospodářského výsledku z roku 2012, příspěvkových organizací Mateřská škola 
Troubelice, příspěvková organizace, 783 83 Troubelice 336 do rezervního fondu ve výši 77 034,24 Kč a  
Základní škola Troubelice, okres Olomouc, příspěvková organizace, 783 83 Troubelice 313 do 
rezervního fondu /hlavní i vedlejší hospodářská činnost/ ve výši 201 194,20 Kč, s tím, že o čerpání 
z těchto fondů rozhodne ředitel příspěvkové organizace a bude písemně informovat zřizovatele a  
o účelu čerpání, který může provést následnou kontrolu plnění z těchto fondů. 

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

328/16 na základě zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. b) a § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
/obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schválení účetní závěrky příspěvkových organizací 
Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace, 783 83 Troubelice 336 a Základní škola 
Troubelice, okres Olomouc, příspěvková organizace, 783 83 Troubelice 313, za období roku 2012. 

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

329/16 záměr obce Troubelice odkoupit dům č.p. 100 na parcele č. 14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
606 m2 a parcelu č. 15 – zahrada o výměře 120 m2, vše v k. ú. Troubelice, od vlastníků uvedených 
nemovitostí, zapsaných na listu vlastnictví 232, za vyjednávací cenu  200 000.- Kč. 

                                                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 16. zasedání zastupitelstva obce 

 
 
Zapsala: Drahomíra Drlíková 
V Troubelicích dne 25. 2. 2013 
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