
    
  U s n e s e n í 

 

z 2.  zasedání   zastupitelstva  obce  Troubelice,  konaného  dne  8. prosince 2010, 
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 : 

11/2 kontrolu usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 8. listopadu 2010 a 
konstatuje, že z tohoto zasedání nevzešly úkoly ke splnění. 

12/2 přijetí 3 – 4 uchazečů o zaměstnání  z úřadu práce, na výkon veřejně prospěšných prací na území obce 
Troubelice v roce 2011. 

13/2 informace o vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Zateplení ZŠ Troubelice – topný 
systém“, s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek a schválené Principy pro zadávání veřejných 
zakázek. 

14/2 že v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů, je další oprávněnou osobou, která má oprávnění užít závěsného odznaku se státním znakem, při 
přijetí rozhodnutí o uzavření manželství a vítání nových občánků, členka zastupitelstva Iveta Vlčková. 

15/2 informaci o konaní VIII. Plesu obce Troubelice, který se uskuteční v pátek 25. února 2011, od 20.00 do 
02. 00 hodin, v sále Orlovny v Troubelicích. 

16/2 poděkování za příspěvek a spolupráci v roce 2010, od Roska Přerov, Přerov. 
17/2 písemnou žádost pana J Č *, o přidělení obecního bytu. Žádost bude zařazena do příslušné evidence.  
18/2 podněty a připomínky členů zastupitelstva v diskusi, které jsou uvedeny v zápise z  2. zasedání 

zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 8. prosince 2010. 
19/2 připomínky a podněty občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise z 2. zasedání zastupitelstva obce 

Troubelice, konaného dne 8. prosince 2010. 
20/2 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 2. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, 

konaného dne 8. prosince 2010. 
 

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

21/2 program 2. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne  8. prosince 2010, dle pozvánky. 

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

22/2 návrhovou komisi ve složení: předseda návrhové komise – Iveta Vlčková; členy návrhové komise – Ing. 
Zdeňka Pavlíka a Marka Dostála, DiS.; ověřovatele zápisu – Irenu Královou a Ing. Bohuslava Nevěřila; 
zapisovatele zápisu – Drahomíru Drlíkovou; sčitatele hlasů z hlasování – Bc. Ondřeje Plačka. 

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

23/2 rozpočtové opatření č. 03/2010 v rozpočtu obce Troubelice na rok 2010, 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 2010 je uvedena v příloze k zápisu 
z dnešního  zasedání zastupitelstva obce Troubelice. 

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

24/2 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 2011 do schválení rozpočtu obce Troubelice na rok 2011, max. však do 31.března 
2011, 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  2011. 

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

25/2 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 2011 do 31. prosince 2011 a zplnomocňuje starostu obce 
k podpisu a uzavření této smlouvy. 

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



 

 

26/2 uzavření smlouvy o věcném břemeni za jednorázovou úplatu 500,-Kč, uzavřenou mezi obcí Troubelice, 
783 83 Troubelice 352, IČ: 00299570 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín,                         
IČ: 27232425 (zastoupená na základě plné moci udělené společnosti: EMONTAS, s.r.o., Jiráskova 
1273/7A, Olomouc), na uložení podzemní vedení NNk – přípojka elektřiny  pod těleso pozemku  parc. č. 
914/1 – ostatní plocha, k.ú. Troubelice, zapsaný na listě vlastnictví 10 001 pro obec Troubelice/dotčená 
plocha 36m2 / a zároveň rozpočtovou změnu v rozpočtu obce Troubelice k této příjmové částce, a to dle 
platné rozpočtové skladby a účetní osnovy a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy. 

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

27/2 přílohu č. 10 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2001 obce Troubelice, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 2/2001 obce Troubelice, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem, ve znění pozdějších změn a doplnění. Výše poplatku za svoz 
komunálního odpadu je pro rok 2011 stanoven na částku 320,- Kč. 

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

28/2 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, která ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003,  
o místních poplatcích, s účinností od 1. ledna 2011. 

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

29/2 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místních poplatcích, s účinností od 1. ledna 2011. 
                                            hlasování:  Pro: 11                     Proti: -                             Zdržel se: -  

30/2 a zřizuje na základě § 117 zákona č. 128/2000Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, 
finanční a kontrolní výbor, jakožto iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce. 

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

31/2 v souladu s § 117 zákona č. 128/2000Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, 
předsedou finančního výboru člena zastupitelstva obce pana Ing. Bohuslava Nevěřila a předsedou 
kontrolního výboru členku zastupitelstva obce paní Ivetu Vlčkovou.  

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

32/2 v souladu s § 118 odst.2 a § 119 odst.1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění 
pozdějších předpisů, pětičlenný finanční výbor a členy: Ilonu Pickovou; Janu Sehnalíkovou; Antonína 
Poštulku; Ing. Ilonu Brachařovou a pětičlenný kontrolní výbor a členy: Janu Navrátilovou; Jitku Purovou; 
Marka Dostála, DiS.; Jaromíra Šmída. 

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

33/2 a zřizuje v souladu s § 122 zákona č. 128/2000Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů, komisi životního prostředí; komisi kulturní; komisi pro občanské záležitosti a sociální věci; 
komisi programu obnovy obce. 

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

34/2 v souladu § 122 zákona č. 128/2000Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, 
předsedou komise životního prostředí –Ing. Sylvu Nevěřilovou; předsedou komise kulturní – Viktora 
Hulu; předsedou komise pro občanské záležitosti a sociální věci – Janu Vyhnánkovou a předsedou komise 
programu obnovy obce – Ing. Zdeňka Pavlíka, s tím, že k výběru členů jsou zplnomocněni jednotlivý 
předsedové. Doporučený počet členů by měl být lichý a pětičlenný. 

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

35/2 v souladu s § 72 a § 73 zákona č. 128/2000Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 50/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů, ze dne 28. 2. 2006, měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi obce ve výši  60 %  
z celkové plné výše, dle citovaného nařízení, včetně cestovních náhrad a měsíční odměnu neuvolněným 
členům zastupitelstva obce a předsedům výborů v plné výši, dle citovaného nařízení, včetně cestovních 
náhrad,  s účinností od 1.12. 2010. 

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

36/2 měsíční odměnu předsedům komisí ve výši 1 560,-Kč, která bude vyplácena na základě platného právního 
předpisu a dále odměnu členům výborů a komisí, ve výši 150,-Kč za každé jednání výboru nebo komise, 
kterého se člen zúčastní a tuto skutečnost stvrdí podpisem do presenční listiny, s tím, že tato odměna bude 
vyplácena na základě platného právního předpisu, jednou ročně, vždy v prosinci daného roku, včetně 
cestovních náhrad,  s účinností od 1. 1. 2011. 

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

 



 

 

37/2 přidělení podpisových vzorů v peněžních ústavech pro Bc. Ondřeje Plačka – starostu; Irenu Královou – 
místostarostu; Ing. Bohuslava Nevěřila – předsedu finančního výboru. Jako bezpečnostní prvky navrhuji 
pro všechny peněžní ústavy  – dva podpisy a kulaté razítko obce Troubelice; s výjimkou peněžního ústavu 
ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna Troubelice – jeden podpis a kulaté razítko obce Troubelice. 

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

38/2 částku 5 000,-Kč na zakoupení daru na VIII. 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 2011. 

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

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

39/2 starostu obce k provedení rozpočtových opatření v rozpočtu obce na rok 2010, které vyplynou  do  31. 12. 
2010, s tím, že tyto budou dále předloženy zastupitelstvu obce na vědomí.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
                 Bc. Ondřej  PLAČKO, v.r.                            Irena KRÁLOVÁ, v.r. 
                starosta                                                       místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* - z důvodu ochrany osobních údajů nejsou jména a adresy uvedeny v plném rozsahu 

 
 
Přílohy: 

− pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce 
− presenční listina členů zastupitelstva obce a zúčastněných občanů 
− zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce 

 
 
Zapsala: Drahomíra Drlíková 
V Troubelicích dne 13. 12. 2010 


