
    
  

U s n e s e n í 
 

z 6.  zasedání   zastupitelstva  obce  Troubelice,  konaného  dne  27. června 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 : 

 

115/6 kontrolu usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 18. května 2011 a 
konstatuje, že úkol uložený v bodě 114/5 usnesení byl splněn. 

116/6 podněty a připomínky členů zastupitelstva v diskusi, které jsou uvedeny v zápise  
z  6. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 27. června 2011. 

117/6 připomínky a podněty občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise z 6. zasedání zastupitelstva obce 
Troubelice, konaného dne 27. června 2011. 

118/6 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 6. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, 
konaného dne 27. června 2011. 

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

 

119/6 program 6. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne  27. června 2011, dle pozvánky. 

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

120/6 návrhovou komisi ve složení: předseda návrhové komise – Iveta Vlčková; členy návrhové komise – Ing. 
Bohuslav Nevěřil a Ing. Zdeněk Pavlík; ověřovatele zápisu – Irena Králová a Alois Obšil; zapisovatele 
zápisu – Drahomíra Drlíková; sčitatele hlasů z hlasování – Bc. Ondřej Plačko. 

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

121/6 na základě platných Zásad č. 1/2007/Z obce Troubelice, o vytvoření a použití účelových prostředků 
„Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Troubelice, vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček 
z tohoto fondu, pro konkrétní oblast podpory: Přípojka – kanalizační, vodovodní, plynovodní 
 /vč. napojení/. 

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

122/6 rozpočtové opatření č. 02/2011 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: 11                    Proti: -                             Zdržel se: -  

123/6 příspěvek na činnost MAS Uničovsko, o.p.s., Medlov 194, 783 91 Uničov, IČ: 277 84 401, kterou je 
obec Troubelice členem, ve výši 14 042,-Kč, který bude zaslán bezhotovostně na účet MAS Uničovsko, 
o.p.s. a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu v rozpočtu obce Troubelice k této výdajové částce, a to 
dle platné rozpočtové skladby a účetní osnovy a zplnomocňuje starostu obce k podpisu smlouvy  
o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce. 

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

124/6 vícepráce na  akci „Zateplení ZŠ Troubelice“, dle přiložené specifikace  a s předchozím projednáním se 
členy zastupitelstva obce, vč. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 58/2010, uzavřenou dne 15. 11. 2010, 
mezi Obcí Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00299570 a společností  
VHH THERMONT, s.r.o., 783 83 Troubelice 352, IČ: 25878778 a zplnomocňuje starostu obce 
k podpisu tohoto dodatku.  

                                                hlasování:  Pro: 11                    Proti: -                             Zdržel se: -  
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125/6 vícepráce na akci „ZŠ Troubelice – rekonstrukce ÚT – II. etapa“, dle přiložené specifikace  a 

s předchozím projednáním se členy zastupitelstva obce, vč. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenou 
dne 8. 2. 2011, mezi Obcí Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00299570 a společností 
TECHTHERM, s.r.o., Sladkovského 53 a, 779 00 Olomouc, IČ: 27784304 a zplnomocňuje starostu 
obce k podpisu tohoto dodatku.  

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

126/6 investiční příspěvek mikroregionu Uničovsko ve výši 24.750 Kč jako vlastní podíl obce Troubelice na 
zakoupení stanů v rámci projektu financovaného z “ Programu obnovy venkova Olomouckého kraje“ 
s tím, že mezi obcí Troubelice a mikroregionem Uničovsko bude uzavřena smlouva o výpůjčce po dobu 
trvání projektu a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu v rozpočtu obce Troubelice k této výdajové 
částce, a to dle platné rozpočtové skladby a účetní osnovy. 

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

127/6 dodatek č. 1 ke zřizovací listině, č.j. 30/2009, ze dne 11. prosince 2009, příspěvkové organizace 
Základní škola Troubelice, Troubelice 313, IČ: 750 28 875 a zplnomocňuje starostu obce k podpisu 
dodatku. 

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

 
128/6 poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Troubelice pořadatelům akce „Kahovec – Sodoma Pískov;  

4. 7. 2011“, ve výši 2 000,- Kč. 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                 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 6. zasedání zastupitelstva obce 

 
Zapsala: Drahomíra Drlíková 
V Troubelicích dne 30. června 2011 


