
    
  

 U s n e s e n í 
 

ze 4.  zasedání   zastupitelstva  obce  Troubelice,  konaného  dne  23. března 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 : 

73/4 kontrolu usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 31. ledna 2011 a konstatuje, 
že z tohoto zasedání nevzešly úkoly ke splnění 

74/4 písemnou žádost obce Medlov, Medlov 194, 783 91 Uničov; IČ. 575 666, o souhlas změny katastru 
s ohledem na prováděné komplexní pozemkové úpravy v této obci. Zastupitelstvo obce Troubelice se 
touto žádostí bude v průběhu drobných pozemkových úprav v obci Medlov dále zabývat. 

75/4 písemnou žádost manželů K J R * , o přidělení stavební parcely.  Z důvodu odprodeje všech parcel bude 
žádost zařazena do příslušné evidence. 

76/4 podněty a připomínky členů zastupitelstva v diskusi, které jsou uvedeny v zápise  
ze  4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 23. března 2011 

77/4 připomínky a podněty občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise ze 4. zasedání zastupitelstva obce 
Troubelice, konaného dne 23. března 2011 

78/4 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, 
konaného dne 23. března 2011 

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

 

79/4 program 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne  23. března 2011, dle pozvánky  

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

 

80/4 návrhovou komisi ve složení: předseda návrhové komise – Iveta Vlčková; členy návrhové komise – Ing. 
Zdeněk Pavlík a Marek Dostál, DiS.; ověřovatele zápisu – Irena Králová a Hana Šenková; zapisovatele 
zápisu – Drahomíra Drlíková; sčitatele hlasů z hlasování – Bc. Ondřej Plačko 

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

 

81/4 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočet obce Troubelice na rok 2011, v předloženém znění, který je sestaven jako přebytkový (přebytek 
ve výši 37 049 000,-Kč). Konkrétně rozpočet obce Troubelice na rok 2011 počítá na straně příjmové  
i výdajové s částkou 56 021 900,-Kč 

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

 

82/4 v souladu s § 85 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů a 
s ohledem na provedené výběrové řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o přijetí korunového úvěru na dofinancování akce „Zateplení ZŠ 
Troubelice“ ve výši 18 000 000,-Kč, na dobu splatnosti max. 10 let s možností splacení mimořádnými 
splátkami nebo ihned u finančního ústavu Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 
Praha 1; IČ: 45317054. Zajištění úvěru není ze strany poskytovatele úvěru požadováno a k uzavření 
úvěrové smlouvy a jejímu podpisu je zplnomocněn starosta obce a zároveň schvaluje podpisové právo  a 
vzory k tomuto úvěru, vč. e-bankovnictví, pro starostu, místostarostu a účetní obce 

                                                hlasování:  Pro: 11                      Proti: -                             Zdržel se: -  
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83/4 příspěvek a dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty z provozu 
autobusové dopravy na rok 2011 -  „Smlouva o závazku veřejné služby č. 1012068 - 09“, s dopravcem 
Veolia Transport Morava a.s a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25827405 
a zplnomocňuje starostu obce k uzavření a podpisu této smlouvy 

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

 

84/4 záměr pronajmout, na základě podané žádosti společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., 
Tovární 41, 772 11 Olomouc, IČ: 47675772, vodovod dle následující specifikace: Troubelice – 21 RD 
v délce 624,5 m; průměru 110 mm, materiál PVC; Troubelice – Malá strana k Nové Hradečné v délce 770 
m; průměru 90 mm, materiál PVC; Troubelice- Hamplův sad v délce 101,1 m; průměru 90 mm, materiál 
PVC; Troubelice – U školy v délce 253,5 m; průměru 90 mm, materiál PVC;Troubelice – Sídliště v délce 
300,4 m; průměru 90 mm, materiál PE a kanalizaci dle následující specifikace: Troubelice – Sídliště 
v délce 253,5 m; průměru 300 mm, materiál PVC, za těchto podmínek:  pronájem předmětného zařízení 
bude učiněn na základě podané nabídky vztahující se k tomuto záměru; zastupitelstvo obce Troubelice 
rozhodne na svém nejbližším zasedání o nejvýhodnější nabídce, ke které doporučí uzavřít kupní smlouvu 
a rovněž si ponechá právo neuzavřít kupní smlouvu s  žádným zájemcem; náklady spojené s pronájmem 
výše uvedeného zřízení nese na svůj vrub nájemce 

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

 

85/4 ke vrakování a vyřazení z majetku obce Troubelice - nákladní automobil MULTICAR M 2510, výrobní 
číslo motoru: 19-88110560, rok výroby: 1988, SPZ: OLA 51 67, z důvodu špatného technického stavu a 
dalšího nemožného bezpečného používání předmětného majetku 

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

 

86/4 cenu stočného v obci Troubelice a místní části Pískov pro rok 2011, ve výši 12,- Kč/m3 stočené vody,  
vč. DPH se sníženou sazbou daně a cenu  vodného v Troubelicích - místní části Lazce pro rok 2011, ve 
výši 32,- Kč/m3 odebrané vody z veřejného vodovodu, vč. DPH se sníženou sazbou daně 

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

 

87/4 přímé zadání zakázky malého rozsahu společnosti Elektroinstalace Vrzal, s.r.o., 783 83 Troubelice 59;  
IČ: 285 82 161, k montáži slaboproudých rozvodů a zařízení, vč. materiálu na akci „ Zateplení ZŠ 
Troubelice“a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy            

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

 

88/4  Stanovy Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, ve znění dodatku č. 1 

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

 

89/4 dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů, určení obřadního místa pro 
svatební obřady konané na území obce Troubelice, a to: obřadní místo č. 1: Obřadní síň Obecního úřadu 
v Troubelicích, 783 83 Troubelice 352; obřadní místo č. 2: Zahrada u Domu podporovaného bydlení 
v Troubelicích, 783 83 Troubelice 389. Dále se určuje sobota jako obřadní den pro svatební obřady 
v obřadních místech č. 1 a č. 2. Svatební obřady mimo určená obřadní místa a obřadní den budou 
zpoplatňovány dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu se schválenými Provozními poplatky při svatebních obřadech v matričním obvodu Obecního 
úřadu v Troubelicích, s účinností od 1. dubna 2011. Tímto bodem Usnesení zároveň pozbývá platnosti 
původní Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Troubelice,  ze dne 9. února 2004, bod 310/13 

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

 

90/4 Provozní poplatky při svatebních obřadech v matričním obvodu Obecního úřadu v Troubelicích, 
s účinností od 1. dubna 2011 

                                                hlasování:  Pro: 11                      Proti: -                             Zdržel se: -  
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91/4 „Ceník obce Troubelice za poskytování služeb a krátkodobý pronájem nebytových prostor ve vlastnictví 
obce“ 

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

 

92/4  záměr obce Troubelice provést rekonstrukci Tělocvičny Základní školy v Troubelicích v době letošních 
letních prázdnin s tím, že ukládá starostovi obce zajistit veškeré úkony potřebné k provedení předmětné 
akce včetně financování, o kterých bude zastupitelstvo obce informovat na příštím zasedání zastupitelstva 
obce Troubelice 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
                 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 ze 4. zasedání zastupitelstva obce 

 
Zapsala: Drahomíra Drlíková 
V Troubelicích dne 28. března 2011 


