
    
  

U s n e s e n í 
 

z 5.  zasedání   zastupitelstva  obce  Troubelice,  konaného  dne  18. května 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 : 

 

93/5 kontrolu usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 23. března 2011 a 
konstatuje, že z tohoto zasedání nevzešly úkoly ke splnění. 

94/5 informace o průběhu a realizace akce „Zateplení ZŠ Troubelice“. 

95/5 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
s ohledem na schválené „Principy pro zadávání veřejných zakázek“, vyhlášení výběrového řízení na 
akci „Rekonstrukce chodníků Pískov“. 

96/5 Zprávu o přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, 
Masarykovo nám. 1, Uničov; IČ: 71242678, za rok 2010. 

97/5 informace o stavu a výsledcích na žádosti o dotace a příspěvky podané obcí Troubelice v roce 2011. 

98/5 odstoupení manželů K J L*, 783 83 Troubelice 211, od budoucí smlouvy kupní, na nákup pozemku 
parc. č. 1249/96, v k. ú. Troubelice. Pozemek bude nabídnut dalším zájemců uvedených v evidenci  
o koupi stavebního pozemku. 

99/5 podněty a připomínky členů zastupitelstva v diskusi, které jsou uvedeny v zápise  
z  5. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 18. května 2011. 

100/5 připomínky a podněty občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise z 5. zasedání zastupitelstva obce 
Troubelice, konaného dne 18. května 2011. 

101/5 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 5. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, 
konaného dne 18. května 2011. 

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

 

102/5 program 5. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne  18. května 2011, dle pozvánky. 

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

103/5 návrhovou komisi ve složení: předseda návrhové komise – Jana Vyhnánková; členy návrhové komise – 
Alois Obšil a Pavel Bartuněk; ověřovatele zápisu – Irena Králová a Viktor Hula; zapisovatele zápisu – 
Drahomíra Drlíková; sčitatele hlasů z hlasování – Bc. Ondřej Plačko. 

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

104/5 v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění 
pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 se souhlasem s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice 
za rok 2010. 

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

105/5 rozpočtové opatření č. 01/2011 v rozpočtu obce Troubelice na rok 2011, 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 2011 je uvedena v příloze k zápisu 
z dnešního  zasedání zastupitelstva obce Troubelice. 

                                                hlasování:  Pro: 10                      Proti: -                             Zdržel se: -  
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106/5 na základě zveřejněného záměru a podané žádosti nájemní smlouvu, uzavřenou mezi Obcí Troubelice, 
783 83 Troubelice 352, IČ: 00299570 a společností Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., 
Tovární 41, 772 11 Olomouc, IČ: 47675772, na předmět pronájmu dle následující specifikace: vodovod 
- 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: 
Troubelice – Sídliště v délce 253,5 m; průměru 300 mm, materiál PVC a zplnomocňuje starostu obce 
k jejímu podpisu. 

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

107/5 dodatek č. 3 ke smlouvě č. 12098 o nájmu části nemovitosti ze dne 21.3.2003 /střech hlavního pavilonu 
na ZŠ Troubelice – vysílače mobilního operátora Vodafone), uzavřené mezi Obcí Troubelice, 783 83 
Troubelice 352, IČ: 00299570 a společností Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 
Praha 10, IČ: 25788001a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušného dodatku. 

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

108/5 uzavření Smlouvy o věcném břemeni za jednorázovou úplatu 1 500,- 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: SB projekt s.r.o., 
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ: 27767442), na uložení podzemní vedení NN – přípojka 
elektřiny  pod těleso pozemku parc. č. 128 – ostatní plocha, o výměře 462 m2  a parc. č. 150 – ostatní 
plocha, o výměře 2208 m2 k.ú. Lazce u Troubelic, list vlastnictví 10 001 pro Obec Troubelice /dotčená 
plocha 110 m/ a zároveň rozpočtovou změnu v rozpočtu obce Troubelice na rok 2011 k této příjmové 
částce, a to dle platné rozpočtové skladby a účetní osnovy a zplnomocňuje  starostu obce k podpisu 
příslušné smlouvy. 

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

109/5 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, 
uzavřenou mezi obcí Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00299570 a SMP Net, s.r.o., Plynární 
420/3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (zastoupená na základě plné moci udělené 
společnosti: RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311), na uložení 
podzemní vedení středně tlakého plynovodu pod těleso pozemku parc. č. 575/1, 575/2, 572/4, 591/1, 
576/1, 577 v  k.ú. Troubelice, list vlastnictví 10 001 pro Obec Troubelice a zplnomocňuje starostu obce 
k podpisu příslušné smlouvy. 

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

110/5 „Smlouvu o poskytnutí příspěvku“ a přijetí příspěvku od Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 a, 
Olomouc, IČ: 60 609 460, na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí v roce 2011, na akci „Oprava cisternové automobilové stříkačky“, ve výši 
15 000,-Kč, vč. jejího spolufinancování obcí Troubelice ve stejné výši a zplnomocnění pro starostu 
obce k podpisu příslušné smlouvy. 

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

111/5 konečné rozdělení výtěžku ze VIII. Plesu obce Troubelice, a to následovně: částku 12 000,-Kč ve 
prospěch Mateřské školy Troubelice, příspěvkové organizace, 783 83 Troubelice 336, na nákup 
vybavení nebo služeb mateřské školy a částku 12 000,-Kč ve prospěch Základní školy Troubelice, 
příspěvková organizace, 783 83 Troubelice 313, na nákup vybavení nebo služeb základní školy, s tím, 
že bude provedena kontrola využití těchto finančních prostředků. Zbylá částka ve výši 1 465,- Kč, bude 
ponechána v rozpočtu obce Troubelice, část kultura – Den seniorů. 

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

112/5 uzavření Dohody o změně subjektu budoucí kupní smlouvy, uzavřenou mezi Obcí Troubelice, 783 83 
Troubelice 352, IČ: 00299570, jako budoucím prodávajícím; manželi K J L*, jako původními 
budoucími kupujícími a V K*, jako novým budoucím kupujícím, k původní  budoucí smlouvě kupní, 
která byla uzavřena dne 25. 6. 2007, na odprodej parcely č. 1249/96 v k.ú. Troubelice, o výměře  
1 013 m2, za kupní cenu/zálohu, která byla předem uhrazena 230,-Kč/1 m2, celkem 232 990,-Kč a 
zplnomocňuje starostu obce k podpisu této dohody. 

                                                hlasování:  Pro: 10                      Proti: -                             Zdržel se: -  
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zastupitelstvo obce Troubelice    n e s c h v a l u j e : 

113/5 z finančních důvodů realizaci a provedení akce „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Troubelice“, v termínu 
červen až září 2011 a tuto akci přesouvá do plánu investičních akcí s ohledem na krátkodobý 
rozpočtový výhled. 

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

 

zastupitelstvo obce Troubelice    u k l á d á : 

114/5 starostovi obce Troubelice připravit veškeré podklady pro vyhlášení poskytnutí půjček z Fondu rozvoje 
bydlení obce Troubelice, s ohledem na Zásady č. 1/2007/Z.  

                                                                                                                                                Termín: příští zasedání ZO 

                                               
 

 

 

* - 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 z 5. zasedání zastupitelstva obce 

 
Zapsala: Drahomíra Drlíková 
V Troubelicích dne 23. května 2011 


