
USNESENÍ  IX. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE  TROUBSKO 
konaného dne 28. listopadu 2018 v zasedací místnost OÚ 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomní zastupitelé:  

Mgr. Markéta Bobčíková, JUDr. Milan Švejda, Ing. Dalibor Bartoš, JUDr. Zuzana Hortová, Ing. Vladimíra 

Litworová, Ing. Martin Křivánek, Jarmila Kadlecová, Přemysl Blažík, Vítězslav Volánek, Jiří Koutný,  

Mgr. Blanka Mikaušová, Helena Sedláčková, Pavel Chaloupka, Mgr. Jiří Pospíšil, Vladimír Ryba  

 

Schvaluje: 
 
Usnesení č. IX/1a: způsob hlasování zvednutím ruky 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. IX/1b: diskusi k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost  

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. IX/1c:  ověřovatele zápisu Ing. Martina Křivánka a Ing. Vladimíru Litworovou  

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. IX/2a: doplnění programu o bod 5a  

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. IX/2b: program jednání doplněný o bod 5a  

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0; 

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. IX/4: přílohu č. 1 k OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,       

 přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 ve výši 400Kč   

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. IX/5: zástupce obce Troubsko do školské rady pana Vítězslava Volánka 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. IX/5a: pověření p. Vladimíra Ryby k zastupování obce Troubsko ve Svazku vodovodů a 

kanalizací Ivančice 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. IX/6a: výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který není členem rady, výboru a komise, 

dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 700Kč s účinností od 1.12.2018 do 31.12.2019. 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována ode dne složení 

slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení 

do příslušné funkce. 

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  2;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                          Jiří Koutný, Mgr. Blanka Mikaušová 



 

Usnesení č. IX/6b: výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je předsedou výboru, dle Přílohy 

k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 2.000Kč s účinností od 1.12.2018 do 31.12.2019. V případě nástupu 

náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 

budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo  

 

Usnesení č. IX/6c: výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem výboru, dle Přílohy 

k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 1.600Kč s účinností od 1.12.2018 do 31.12.2019. V případě nástupu 

náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 

budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                          

 

Usnesení č. IX/6d: výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je předsedou komise, dle Přílohy 

k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 2.000Kč s účinností od 1.12.2018 do 31.12.2019. V případě nástupu 

náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 

budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                          

 

Usnesení č. IX/6e: výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem komise, dle Přílohy 

k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 1.600Kč s účinností od 1.12.2018 do 31.12.2019. V případě nástupu 

náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 

budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                          

 

Usnesení č. IX/6f: výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem rady, dle Přílohy 

k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 2.100Kč s účinností od 1.12.2018 do 31.12.2019. V případě nástupu 

náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 

budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                          

 

Usnesení č. IX/6g: odměnu jako souhrn odměn, souběh dvou funkcí,  

                                dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                          

 

Usnesení č. IX/7a: výši odměny členu výboru v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích 

v částce 900Kč s účinností od 1.12.2018 do 31.12.2019. V případě nástupu náhradníka na uprázdněnou funkci 

bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. V případě budoucích změn v obsazení 

jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                          



 

 

Usnesení č. IX/7b: výši odměny předsedovi komise v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o 

obcích v částce 1.300Kč s účinností od 1.12.2018 do 31.12.2019. V případě nástupu náhradníka na 

uprázdněnou funkci bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. V případě budoucích 

změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                          

 

Usnesení č. IX/7c: výši odměny členu komise v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích 

v částce 900Kč s účinností od 1.12.2018 do 31.12.2019. V případě nástupu náhradníka na uprázdněnou funkci 

bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. V případě budoucích změn v obsazení 

jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                          

 

Usnesení č. IX/8: místem pro uzavírání manželství obřadní síň obecního úřadu Troubsko, Zámecká 150/8. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                          

 

Bere na vědomí: 
 

IX/9: informativní zprávy 

 

 

Určuje:  zapisovatelku paní Andreu Zahradníkovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ověřovatele zápisu: 

 

pan Ing. Martin Křivánek a  paní Ing. Vladimíra Litworová 
 

 

zapisovatelka: paní Andrea Zahradníková 

 

 

 

Mgr. Markéta Bobčíková 

starostka obce 
 


