
    
  

U s n e s e n í 
 

ze 7.  zasedání   zastupitelstva  obce  Troubelice,  konaného  dne  21. září 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 : 

 

129/7 kontrolu usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 27. června 2011 a 
konstatuje,  že z tohoto zasedání nevzešly úkoly ke splnění 

130/7 rozbor hospodaření obce Troubelice za I. pololetí roku 2011 

131/7 informace o ukončení investiční akce „Zateplení ZŠ Troubelice“ a zároveň informace o slavnostním 
otevření citovaného objektu dne 30. září 2011 

132/7 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 
dodavatele stavebních prací a materiálu, akce: „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ PÍSKOV“, s tím, že 
nejvýhodnější nabídku podala společnost STRABAG, a.s., IČ: 608 38 744, které byla zakázka přidělena 
a byla podepsána smlouva o dílo 

133/7  informace o průběhu a realizaci akcí „Rekonstrukce chodníků Pískov“ a „Silnice Pískov – průtah 
obcí“. Termín dokončení díla je konec října 2011 

134/7 informaci, že o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Troubelice, vyhlášené dne 30. června 
2011 dle Zásad č. 1/2007/Z – oblast podpory: Přípojka – kanalizační, vodovodní, plynovodná  
/vč. napojení/, nebyl ze strany možných žadatelů zájem a není evidována žádná žádost o půjčku. 
Předběžný další termín vyhlášení  výběrového řízení na tyto půjčky a oblasti podpory bude jaro 2012 

135/7 zprávu sociální komise k přidělení volných obecních bytů v Lazcích 44 a Troubelicích 389 

136/7 podněty a připomínky členů zastupitelstva v diskusi, které jsou uvedeny v zápise  
ze  7. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 21. září 2011 

137/7 připomínky a podněty občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise ze 7. zasedání zastupitelstva obce 
Troubelice, konaného dne 21. září 2011 

138/7 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 7. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, 
konaného dne 21. září 2011 

 

 

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

 

139/7 program 7. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne  21. září 2011, dle pozvánky    

                                                hlasování:  Pro: 8                     Proti: -                             Zdržel se: -  

140/7 návrhovou komisi ve složení: předseda návrhové komise – Hana Šenková; členy návrhové komise – 
Marek Dostál, DiS. a Pavel Bartuněk; ověřovatele zápisu – Irena Králová a Iveta Vlčková; zapisovatele 
zápisu – Drahomíra Drlíková; sčitatele hlasů z hlasování – Bc. Ondřej Plačko 

                                                hlasování:  Pro: 8                    Proti: -                             Zdržel se: -  

141/7 rozpočtové opatření č. 03/2011 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: 8                     Proti: -                             Zdržel se: -  
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142/7 záměr změny obecní hranice mezi obcí Medlov a obcí Troubelice a s tím spojený záměr změny 
katastrální hranice mezi katastrálním územím Medlov u Uničova, katastrálním územím Dědinka a 
katastrálním územím Lazce u Troubelic tak, že z katastrálního území Dědinka budou odebrány 
pozemky p.č.  81/1, 81/2, 78/12 a 76/4 o celkové výměře 10 250 m2 a tyto budou převedeny do 
katastrálního území Medlov u Uničova, z katastrálního území Medlov u Uničova budou odebrány 
pozemky p.č.  3310/1, 3310/2, 3310/3, 3310/4, 3310/5, 3310/6, 3310/7 a 3310/8 o celkové výměře  
12 251 m2 a budou převedeny do katastrálního území Lazce u Troubelic, z katastrálního území Lazce u 
Troubelic budou odebrány pozemky p.č. 246/38 a 247/36 o celkové výměře 1 581 m2 a převedeny do 
katastrálního území Medlov u Uničova a ukládá starostovi obce zveřejnit předmětný záměr 

                                                hlasování:  Pro: 8                     Proti: -                             Zdržel se: -  

143/7 odkoupení pozemku parc. č. 93 – ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře  
1 494 m2, v katastrálním území Troubelice, ve vlastnictví V A*, za cenu 37 440,- Kč, která byla 
stanovena dle znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem a úhrady všech nákladů spojených 
s prodejem uvedeného pozemku a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy 

                                                hlasování:  Pro: 8                     Proti: -                             Zdržel se: -  

144/7 na základě § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných prováděcích 
předpisů, výjimku na navýšení počtu žáků ve třídě Mateřské školy Troubelice, příspěvkové organizace, 
783 83 Troubelice 336, IČ: 750 28 883, o čtyři, tedy na maximální zřizovatelem povolený počet žáků 
/pro všechny třídy, s účinností od 1. září 2011 /školní rok 2011 – 2012/ 

                                                hlasování:  Pro: 8                     Proti: -                             Zdržel se: -  

145/7 na základě § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných prováděcích 
předpisů, výjimku na navýšení počtu žáků ve třídě Základní školy Troubelice, příspěvkové organizace, 
783 83 Troubelice 313, IČ: IČ: 450 28 875, o čtyři, tedy na maximální zřizovatelem povolený počet 
žáků / 7., 8. a 9. třída - spojené předměty/, s účinností od 1. září 2011 /školní rok 2011 – 2012/ 

                                                hlasování:  Pro: 8                     Proti: -                             Zdržel se: -  

146/7 přidělení volného obecního bytu s přihlédnutím na zprávu sociální komise: byt Troubelice 389 –  
H A* , s účinností od 1. 10. 2011 

                                                hlasování:  Pro: 8                     Proti: -                             Zdržel se: -  

147/7 přidělení volného obecního bytu s přihlédnutím na zprávu sociální komise: byt Lazce 44 – M P*, 
s účinností od 1. 10. 2011 

                                                hlasování:  Pro: 7                     Proti: 1                             Zdržel se: -  

148/7 schvaluje rekonstrukci již několik let nevyhovujícího topného systému v obecním bytě Troubelice*, 
manželé R*, s tím, že k výběru provádějící firmy s nejvýhodnější nabídkou ceny, nepřesahující  
100 tis. Kč bez DPH, je s ohledem na Principy pro zadávání veřejných zakázek, zplnomocněn starosta 
obce 

                                                hlasování:  Pro: 8                     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 7. zasedání zastupitelstva obce 

 
Zapsala: Drahomíra Drlíková 
V Troubelicích dne 26. září 2011 


