
    
  U s n e s e n í 

 

z 3.  zasedání   zastupitelstva  obce  Troubelice,  konaného  dne  31. ledna 2011, 
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 : 

 

40/3 kontrolu usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 8. prosince 2010 a 
konstatuje, že z tohoto zasedání nevzešly úkoly ke splnění. 

41/3 s ohledem na zplnomocnění pro starostu obce /viz. bod 39/2 usnesení/, rozpočtové opatření č. 04/2010 
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 přílohou k zápisu z dnešního zasedání. 

42/3 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  52/2 usnesení,  
ze dne 11. 12. 2006/. 

43/3 písemné odstoupení paní D N ** od budoucí smlouvy kupní, na nákup pozemku parc. č. 1249/109,  
v k. ú. Troubelice. 

44/3 v souladu se zákonem č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
s ohledem na schválené „Principy pro zadávání veřejných zakázek“, výsledek výběrového řízení na 
Koordinátora BOZP na stavbě, akce: „ZATEPLENÍ ZŠ TROUBELICE“, s tím, že nejvýhodnější nabídku 
podala společnost BEZPEČNÉ STAVBY s.r.o., Troubelice 352, PSČ 783 83, IČ: 285 65 649, které bude 
zakázka přidělena a bude podepsána smlouva o dílo. 

45/3 v souladu se zákonem č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
s ohledem na schválené „Principy pro zadávání veřejných zakázek“, výsledek výběrového řízení na 
Technický dozor stavebníka na stavbě, akce: „ZATEPLENÍ ZŠ TROUBELICE“, s tím, že nejvýhodnější 
nabídku podal Ing. Petr Knápek – KN PROJECT, Na Řádkách 2117/3, 789 01 Zábřeh, IČ: 649 62 750, 
kterému bude zakázka přidělena a bude podepsána smlouva o dílo. 

46/3 v souladu se zákonem č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
s ohledem na schválené „Principy pro zadávání veřejných zakázek“, výsledek výběrového řízení na 
generálního dodavatele stavby „Rekonstrukce ústředního vytápění – II. etapa“, s tím, že nejvýhodnější 
nabídku podala společnost TECHTHERM s.r.o. Sladkovského 53 a, Olomouc; IČ: 277 84 304, které bude 
zakázka přidělena a bude podepsána smlouva o dílo. 

47/3 informace o připravovaném výběrovém řízení na poskytnutí nového úvěru, který bude financovat projekt 
„ZATEPLENÍ ZŠ TROUBELICE“ a zároveň  výběrovou komisi, která bude stanovena na základě 
schválených Principů pro zadávání veřejných zakázek. 

48/3 přednesené zprávy o činnosti příspěvkových organizací - Mateřské školy Troubelice a Základní školy 
Troubelice, přednesené řediteli těchto příspěvkových organizací. 

49/3 písemnou Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obcí Troubelice, Pískov, Lazce a Dědinka za rok 2010, 
od Policie ČR, obvodní oddělení Uničov, Gen. Svobody 1214, Uničov. 

50/3 Výroční zprávu obce Troubelice, o poskytování informací podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010. 

51/3 příkaz starosty č. 1/2011. 

52/3 uspořádání tradičního setkání seniorů – Den seniorů, které je naplánované na  28. duben 2011, v restauraci 
Hanačka Troubelice. 

53/3 podněty a připomínky členů zastupitelstva v diskusi, které jsou uvedeny v zápise  
z  3. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 31. ledna 2011. 

54/3 připomínky a podněty občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise z 3. zasedání zastupitelstva obce 
Troubelice, konaného dne 31. ledna 2011. 

55/3 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 3. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, 
konaného dne 31. ledna 2011. 

 

 

 

 



 

 

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

 

56/3 program 3. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne  31. ledna 2011, dle pozvánky.                
                           hlasování:  Pro: 11                      Proti: -                             Zdržel se: -  

57/3 návrhovou komisi ve složení: předseda návrhové komise – Jana Vyhnánková; členy návrhové komise – 
Hana Šenková a Alois Obšil.; ověřovatele zápisu – Irena Králová a Iveta Vlčková; zapisovatele zápisu – 
Drahomíra Drlíková; sčitatele hlasů z hlasování – Bc. Ondřej Plačko.                  
                            hlasování:  Pro: 11                      Proti: -                             Zdržel se: -  

58/3 inventarizaci majetku obce Troubelice za rok 2010, vč. zprávy o této provedené  inventarizaci.              
                           hlasování:  Pro: 11                      Proti: -                             Zdržel se: -  

59/3 plán kontrol na rok 2011 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: -  

60/3 odprodej stavebního pozemku parc. č. 1249/109 - kultura orná půda, o výměře   1 073 m2, v  katastrálním 
území Troubelice, zapsaném na listu vlastnictví 10 001 pro obec Troubelice, do společného jmění 
manželů, manželům L D H**, za cenu 230,-Kč/m2 ,vč. 20% DPH a podmínek uvedených ve zveřejněném 
záměru obce Troubelice odprodat tento pozemek / podmínky a regulativa území, viz body 725/25 a 
726/25 usnesení/ a zplnomocňuje starostu obce k podpisu a uzavření příslušné smlouvy.        
                             hlasování:  Pro: 11                      Proti: -                             Zdržel se: -  

61/3 příspěvek ve výši 10 000,-Kč /slovy: desettisíckorunčeských/, na nákup knižního fondu pro místní 
knihovny zřízené obcí Troubelice na rok 2011, 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: -  

62/3 přijetí daru a související darovací smlouvu, a to movitý majetek – 3 ks PC sestav s příslušenstvím a 3 ks 
tiskáren, zapůjčených obci na základě projektu „Internetizace knihoven Olomouckého kraje“, od 
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60 60 94 60 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu 
předmětné darovací smlouvy.                                                                                                                                                                 
                                             hlasování:  Pro: 11                      Proti: -                             Zdržel se: -  

63/3 podání žádosti do programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 
2010“, oblast podpory č. 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, na akci: „Na Obecní úřad 
Troubelice bez bariér“, s tím, že uvedená akce bude realizována a spolufinancována v roce 2011, vč. 
zplnomocnění pro starostu obce k podání žádosti.                                                                                                                                                                                                                        
                                             hlasování:  Pro: 11                      Proti: -                             Zdržel se: -  

64/3 žádosti k podání o finanční prostředky z dotačních zdrojů v roce 2011, na akce uvedené v příloze, s tím, 
že akce budou spolufinancovány z rozpočtu obce, popř. úvěru, v roce 2011 a zplnomocňuje starostu obce 
k podání žádostí.                                                                                                                                                                                                                                             
                                             hlasování:  Pro: 11                      Proti: -                             Zdržel se: -  

65/3 přímé zadání zakázky malého rozsahu „ Restaurování kamenného kříže v Troubelicích“, s ohledem na 
zákon č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a „Principy pro zadávání 
veřejných zakázek“,  Miroslavu Horákovi, U Vrby 14, Šternberk, IČ: 64954251 a zplnomocňuje starostu 
obce k podpisu příslušné smlouvy.                                                                                                                                                                                                    
                                             hlasování:  Pro: 11                      Proti: -                             Zdržel se: -  

66/3 z důvodu úspory v obecním rozpočtu přechod k novému dodavateli elektrické energie a plynu, společnosti 
CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem; IČ: 254 58 302; DIČ: CZ25458302 a 
zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.                                                                                                                                                                                                                     
                                             hlasování:  Pro: 10                      Proti: -                             Zdržel se: 1 

67/3 v souladu s § 72 a § 73 zákona č. 128/2000Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů, měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi obce ve výši 60% z celkové plné výše, dle 
citovaného nařízení, včetně cestovních náhrad s účinností od 1. 12. 2010; měsíční odměnu neuvolněným 
členům zastupitelstva obce v plné výši, dle citovaného nařízení, včetně cestovních náhrad,  s účinností od 
1.12. 2010; měsíční odměnu předsedům výborů a komisí obce, kteří jsou současně zastupiteli obce v plné 
výši, dle citovaného nařízení, včetně cestovních náhrad, s účinností od 1. 1. 2011.                                               
                                             hlasování:  Pro: 11                      Proti: -                             Zdržel se: -  

 

 

 

 



 

 

 

68/3 měsíční odměnu předsedům komisí obce, kteří nejsou zastupiteli obce ve výši 1 235,-Kč, včetně 
cestovních náhrad, vyplácená měsíčně na základě platného právního předpisu, s účinností od 1.1.2011;  a 
dále odměnu členům výborů a komisí obce, ve výši 150,-Kč za každé jednání výboru nebo komise obce, 
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: -  

69/3 hospodaření příspěvkových organizací Mateřská škola Troubelice, 783 83 Troubelice 336 a Základní 
škola Troubelice, okres Olomouc, 783 83 Troubelice 313, za rok 2010, jejichž zřizovatelem je obec 
Troubelice.                                                                                                                                                                                                               
                                             hlasování:  Pro: 11                      Proti: -                             Zdržel se: -  

70/3 přesun kladného hospodářského výsledku z roku 2010, příspěvkových organizací Mateřská škola 
Troubelice, 783 83 Troubelice 336 do rezervního fondu ve výši 88 816,02 Kč a  Základní škola 
Troubelice, okres Olomouc, 783 83 Troubelice 313 do rezervního fondu ve výši 146 284,48 Kč*  a fondu 
odměn ve výši 30 000,00 Kč, s tím, že o čerpání z těchto fondů rozhodne ředitel příspěvkové organizace a 
bude písemně informovat zřizovatele o účelu čerpání, který může provést následnou kontrolu plnění 
z těchto fondů.                                                                                                                                                                                                                                         
                                             hlasování:  Pro: 11                      Proti: -                             Zdržel se: -  

 

* - chyba v psaní a součtu původního usnesení: původní údaj 146 256,12 Kč nahrazen novým údajem 146 284,48 Kč 
 

71/3 příspěvek provozních nákladů na žáka, platný pro rok 2011 ( I. a II. pololetí roku 2011), ve výši 4 500,-
Kč/1 žák, navštěvující Základní školu Troubelice, okres Olomouc, příspěvková organizace, 783 83 
Troubelice 313, IČ: 45 02 88 75. Příspěvek platí i pro žáky z cizích obcí, kteří uvedené školské zařízení 
navštěvují, s ohledem na zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                                                                                             
                                             hlasování:  Pro: 11                      Proti: -                             Zdržel se: -  

 

 

zastupitelstvo obce Troubelice    r e v o k u j e : 

 

72/3 bod  35/2 a 36/2 usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 
8. prosince 2010, a to v plném rozsahu.        

                                     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 3. zasedání zastupitelstva obce 

 
 
Zapsala: Drahomíra Drlíková 
V Troubelicích dne 4. února 2011 


