
                                    U S N E S E N Í    k  VII.  zasedání 
Zastupitelstva obce Troubsko ze dne 15.12.2014 

 

Zastupitelstvo obce Troubsko po projednání: 

 

URČUJE: 
 

 Usnesení č. VII./2 návrhovou komisi Markéta Vališová, Vladimír Ryba, 
 Usnesení č. VII./2 ověřovatele zápisu Oldřich Rejda a Ing. Petr Kamenický, 
 Usnesení č. VII./2 zapisovatelku Magdu Hrušákovou 

 
SCHVALUJE: 
  

 Usnesení č. VII./2 hlasování zvednutím ruky, 
 Usnesení č. VII./2 diskusi k jednotlivým bodům členům ZO a přítomným  
                                                občanům, 

 Usnesení č. VII./2 doplnění programu jednání o body 4a), 4b) a 4c) 
    4a)  Dodatek č. 3 ke SoD poskytování komplexních služeb  

  v odpadovém hospodářství (van Gansenwinkel) 
4b)  SoD na veřejnou zakázku č. 6/2014 s názvem Zateplení  
       objektu ZŠ Troubsko  
4c)  Darovací smlouva na vodovodní řad v délce 18m a  
       splaškovou kanalizaci v délce 27m (p. Madronová 
       ul. U dráhy), 

 Usnesení č. VII./2 doplněný program jednání o body 4a, 4b, a 4c, 
 Usnesení č. VII./4 kupní smlouvu se zřízením věcného břemene na pozemky p.č.                   
                                         470/1, p.č. 470/2 a p.č. 1516/5 v celkové výši 15.500 Kč a  
                                         500 Kč  posudek a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy, 

Usnesení č. VII./4a dodatek č.3 ke SoD poskytování komplexních služeb 
v odpadovém hospodářství a pověřuje k podpisu starostku obce 
k podpisu, 

Usnesení č. VII./4b SoD s vítězným uchazečem na akci „Zateplení objektu ZŠ 
v obci Troubsko“ a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy, 

Usnesení č. VII./4c darovací smlouvu na převod vodovodního řadu a splaškové 
kanalizace a pověřuje k podpisu starostku obce k podpisu 
smlouvy, 

Usnesení č. VII./5 kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 233/5 za cenu 20.277 Kč 
a 500 Kč za znalecký posudek a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy, 

Usnesení č. VII./6 kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 780/2 p. Veselému ve 
výši 6.488 Kč a cenu za ZP 500 Kč, tímto pověřuje starostku 
obce k podpisu smlouvy, 

Usnesení č. VII./7 rozpočtové opatření č. 5/2014, 
Usnesení č. VII./8 rozpočtové opatření č. 6/2014, 
Usnesení č. VII./9 rozpočtové opatření č. 7/2014, 
 



Usnesení č. VII./10 Smlouvu o umístění a provedení části vodovodní sítě a smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s obcí 
Omice a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy, 

Usnesení č. VII./12 finanční příspěvek pro TJ Sokol Troubsko na tombolu ve výši 
3.500 Kč, 

Usnesení č. VII./13 zástupce obce do školské rady ve složení Markéta Vališová a 
Pavel Chaloupka, 

Usnesení č. VII./14 rozpočtové provizorium na rok 2015, 
Usnesení č. VII./16 Smlouvu o právu provést stavbu p.č. 463/2, 1552/1 a pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy, 
Usnesení č. VII./17 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB (viz příloha č. 9) 

 
NESCHVALUJE:  
 

 Usnesení č. VII./11 vyvěšení záměru č. 9/2014, 
 Usnesení č. VII./15 dodatek č. xx ke smlouvě o vkladu hospodaření – SVaK  
                                           Ivančice 

 
UKLÁDÁ RAD Ě OBCE: 
 

 Usnesení č. VII./11 prošetření situace k prodeji pozemků dle záměru č. 9/2014, 
 Usnesení č. VII./15 vést jednání s obcemi Střelice a Popůvky o případném  
                                               vystoupení ze DSO SVaK Ivančice                                            
                                                 
BERE NA VĚDOMÍ: 
 

Usnesení č. VII./3 kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání – nebyly uloženy 
žádné úkoly, 

Usnesení č. VII./18 informativní zprávy 
 
 

 
                                                                            Starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


