
                   U S N E S E N Í    V. zasedání 
            zastupitelstva Obce Troubsko ze dne 4.11.2015  

 
Zastupitelstvo  Obce Troubsko po projednání:  
   

Doplňuje program jednání –      
                                    Usnesení č.V/2 - o bod 4a- darovací smlouva na p.č. 1526/5 o výměře 
                                                                                       396 m2 – vodní plocha 
  
  Schvaluje:                Usnesení č. V/2 – program jednání doplněný o bod 4a 
         
                                     Usnesení č. V/2  -způsob hlasování zvednutím ruky 
 
                                 Usnesení č.V/2 –diskusi k jednotlivým bodům programu pro členy ZO 
                                                             i pro veřejnost 
 
                                 Usnesení č.V/4 - smlouvu o zřízení věcného břemene – pozemek p.č.  
                                                             1491/1 a  pověřuje starostku obce k podpisu 
 
                                  Usnesení č.V/4a-darovací smlouvu na p.č. 1526/5 o výměře 396 m2 – 
                                                             vodní plocha a prohlášení o zřízení služebnosti a 
                                                              pověřuje starostku obce k podpisu 
 
                                  Usnesení č.V/5- darovací smlouvu na pozemek p.č. 1408/14 o výměře                                                              
                                                              12 m2  a pověřuje starostku obce k podpisu    
                                                          
                                   Usnesení č.V/6 - darovací smlouvu na pozemek p.č. 1407/9 o výměře 
                                                               18 m2 a pověřuje starostku obce k podpisu 
 
                                  Usnesení č.V/7 - měsíční odměnu poskytovanou za výkon neuvolněné  
                                                              místostarostky dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.  
                                                              37/2003Sb., bez plné výše příplatku podle počtu 
                                                              obyvatel. Celková výše odměny činí 20.457,-Kč. 
 
                                  Usnesení č.V/8- dotace na mzdy asistentů pedagoga v ZŠ  a podporu  
                                                             logopedické intervence v MŠ  v částce 50.000,-Kč 
                                                             na období  9.-12.měsíc 2015     
                                                              
                                  Usneseni č.V/9 -dotace na mzdy pro vychovatele ve školní družině  v ZŠ  
                                                             v částce 40.000,-Kč na období 10.-12. měsíc 2015 
 
                                          Usnesení č.V/10- smlouvu  o právu provést stavbu na pozemku 
                                                               p.č. 1514/1 a pověřuje starostku obce k podpisu 

                                   Usnesení č.V/11- smlouvu o dílo č. S 01/2015 – oprava dešťové kanalizace,  
                                                                     lokalita „Za farou“ s firmou Pavel Toman  a pověřuje  
                                                                     starostku obce k podpisu 

 



Schvaluje:                  Usnesení  č. V/12 - darovací smlouvu na pozemek p.č. 1446/205 
                                                                       o výměře  8 m2 a pověřuje starostku obce 
                                                                       k podpisu 
 
Pověřuje:                   Usnesení č.V/8 – starostku obce k předložení přesného rozúčtování  
                                                                    dotace na mzdy asistentů pedagoga v ZŠ a podporu  
                                                                    logopedické  intervence v MŠ  a to do příštího 
                                                                    zasedání ZO 
                                                                     
Neschvaluje:             Usnesení č.V/7 – měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněné  
                                                                          místostarostky dle přílohy č.1 k nařízení vlády  
                                                                          č.37/2003Sb.,v plné výši  příplatku podle počtu  

                                                                          obyvatel  ve výši 23.687,-Kč 
 
Určuje:                       Usnesení č.V/2-   ověřovateli zápisu paní Helenu Benešovou a  
                                                                     Ph.Dr.Petra Kanioka Ph.D.       
                                                                      -návrhovou komisi paní Markétu Vališovou a paní 
                                                                      Jarmilu  Kadlecovou    

Bere na vědomí:     Usnesení č.V/3 –    kontrolu plnění úkolů usnesení z minulého zasedání-    
                                                                     nebyly uloženy žádné úkoly 

                                   Usnesení č.V/13 – informativní zprávy 

 

 

                       Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


