
    
  

U s n e s e n í 
 

z 9.  zasedání   zastupitelstva  obce  Troubelice,  konaného  dne  12. prosince 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 : 

 

167/9 kontrolu usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 23. listopadu 2011 a 
konstatuje,  že z tohoto zasedání nevzešly úkoly ke splnění. 

168/9  informaci o konaní IX. Plesu obce Troubelice, který se uskuteční v sobotu 4. února 2011, od 20.00 do 
02. 00 hodin, v sále Orlovny v Troubelicích. 

169/9 podněty a připomínky členů zastupitelstva v diskusi, které jsou uvedeny v zápise  
z  9. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 12. prosince 2011. 

 
170/9 připomínky a podněty občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápise z 9. zasedání zastupitelstva obce 

Troubelice, konaného dne 12. prosince 2011. 
 
171/9 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 9. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, 

konaného dne 12. prosince 2011. 
 

 

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

 

172/9 program 9. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne  12. prosince 2011, dle pozvánky. 
                                                hlasování:  Pro: 11                   Proti: -                             Zdržel se: -  

173/9 návrhovou komisi ve složení: předseda návrhové komise – Hana Šenková; členy návrhové komise – 
Pavel Bartuněk a Ing. Bohuslav Nevěřil; ověřovatele zápisu – Irena Králová a Jana Vyhnánková; 
zapisovatele zápisu – Drahomíra Drlíková; sčitatele hlasů z hlasování – Bc. Ondřej Plačko. 

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

174/9 rozpočtové opatření č. 05/2011 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: -  

175/9 na základě § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového provizoria, a to: rozpočtové provizorium je vyhlášeno na 
období od 1. ledna 2012 do schválení rozpočtu obce Troubelice na rok 2012, max. však do 31.března 
2012, ve výši 3 000 000,-Kč /slovy: třimilionykorunčeských/ na straně příjmové i výdajové a toto 
rozpočtové provizorium, s ohledem na pravidla rozpočtového provizoria, se vyhlašuje, s tím, že bude 
zahrnuto do rozpočtu obce Troubelice rok  2012. 

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

176/9 uzavření kolektivní smlouvy, uzavřené mezi Obecním úřadem v Troubelicích, 783 83 Troubelice 352 a 
Základní organizací odborových svazů státních orgánů a organizací, obvod Troubelice, se sídlem 783 
83 Troubelice 352, na dobu určitou, a to od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 a zplnomocňuje starostu 
obce k podpisu a uzavření této smlouvy. 

                                                hlasování:  Pro: 11                   Proti: -                             Zdržel se: -  
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177/9 vlastní podíl obce Troubelice na provoz Technologického centra ORP Uničov, s ohledem na partnerství 

obce Troubelice v uvedeném projektu, financovaného ze strukturálních fondů EU, vypočteného 
metodou dle počtu obyvatel obce s měsíční úhradou vlastního podílu. 

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

178/9 uzavření smlouvy o věcném břemeni za jednorázovou úplatu 1 000,-Kč, uzavřenou mezi obcí 
Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00299570 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín, IČ: 24729035, na uložení podzemní vedení NN k 21 RD v lokalitě Za Štoksovým,  pod těleso 
pozemku  parc. č. 1249/90 – orná půda a parc. č. 1249/91 – ostatní plocha, k.ú. Troubelice, zapsaný na 
listě vlastnictví 10 001 pro obec Troubelice a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy. 

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

179/9 přílohu č. 11 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2001 obce Troubelice, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 2/2001 obce Troubelice, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem, ve znění pozdějších změn a doplnění. Výše poplatku za svoz 
komunálního odpadu je pro rok 2012 stanoven na částku 320,- Kč. 

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

180/9 částku 6 000,-Kč na zakoupení daru na IX. Ples obce Troubelice a dále částky 500,-Kč pro místní 
organizace a další organizace a složky na jednu akci, k zakoupení daru na pořádané kulturní, 
společenské a sportovní akce v roce 2012. 

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

181/9 s ohledem na změnu sociální legislativy k 1.1.2012, zachování institutu Veřejné služby, s tím, že 
Veřejná služba bude poskytována i nadále.  

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

 
 
 
zastupitelstvo obce Troubelice    z p l n o m o c ň u j e : 

182/9 starostu obce k provedení rozpočtových opatření v rozpočtu obce na rok 2011, které vyplynou   
do 31. 12. 2011, s tím, že tyto budou dále předloženy zastupitelstvu obce na vědomí.  

                                                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 z 9. zasedání zastupitelstva obce 

 
Zapsala: Drahomíra Drlíková 
V Troubelicích dne 14. prosince 2011 
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