
                           U S N E S E N Í    III. zasedání 
                    zastupitelstva Obce Troubsko ze dne 17.6.2015  
 
Zastupitelstvo  Obce Troubsko po projednání:  
   
 
Schvaluje:  Usnesení č. III/2 – program jednání  

                    Usnesení č. III/2 – způsob hlasování zvednutím ruky 
 
                    Usnesení č. III/2 – diskusi k jednotlivým bodům programu 
 
                    Usnesení č. III/4 – smlouvu o zřízení věcného břemene – pozemek p.č.1502- 
                                                   vodovod a kanalizace a pověřuje starostku obce k podpisu 
 
                     Usnesení č. III/5 – smlouvu o zřízení věcného břemene – pozemek p.č. 1506/1  
                                                   a pověřuje starostku obce k podpisu    
 
                     Usnesení č. III/6 – smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- 
                                                   pozemek p.č.1446/86 a pověřuje starostku obce k podpisu 
 
                     Usnesení č. III/7 – smlouva o zřízení věcného břemene – pozemek p.č.1502  
                                                   (novostavba 2 RD) - vodovod  a pověřuje starostku obce 
                                                    k podpisu 
 
                     Usnesení č. III/8 –smlouvu o zřízení věcného břemene – pozemek p.č. 1491/1 
                                                   a pověřuje starostku obce k podpisu   
 
                     Usnesení č. III/9- smlouvu o zřízení věcného břemene-pozemek p.č. 1481/1 a 
                                                  1483/1 a pověřuje starostku obce k podpisu 
 
                    Usnesení č. III/10 –smlouvu o zřízení věcného břemene – pozemek p.č.7000/1 
                                                    a p.č. 7534  a pověřuje starostku obce k podpisu   
 
                    Usnesení č. III/11 –smlouvu o právu provést stavbu-prodloužení IS-pozemek 
                                                    p.č. 1514/1 a pověřuje starostku obce k podpisu 
 
                    Usnesení č. III/12 – smlouvu o budoucí smlouvě o převodu majetku-prodloužení  
                                                     IS ul.Družstevní a pověřuje starostku obce k podpisu 
 
                    Usnesení č. III/13- smlouvu o právu provést stavbu – přípojka NN na p.č. 226/1,  
                                                   1513/1, 1513/8, 1460/1 a pověřuje starostku obce k podpisu   
 
                    Usnesení č. III/14 – smlouvu o právu provést stavbu-pozemek p.č.1446/86 a  
                                                     pověřuje starostku obce k podpisu 
 
                    Usnesení č. III/15 – smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí-VOV na p.č.  
                                                    1527/5, 1393/1, 1393/181, 1394, 1393/68, 1527/2 a  
                                                     pověřuje starostku obce k podpisu 
 



Schvaluje:  Usnesení č. III/16 –smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti IS-pozemky 
                                                    p.č. 1517/3, 389/1,386/1, 1518/14, 1518/12 a pověřuje  
                                                    starostku obce k podpisu 
 
                     Usnesení č. III/17 – darovací smlouvu na pozemek p.č. 1455/74 a pověřuje  
                                                     starostku obce k podpisu  
 
                     Usnesení č. III/18 – darovací smlouvu na pozemek p.č. 1509/18 a pověřuje  
                                                      starostku obce k podpisu    
 
                     Usnesení č. III/19 – darovací smlouvu na pozemek p.č. 1442/122 a 1442/111  
                                                      včetně komunikace a pověřuje starostku obce k podpisu   
 
                     Usnesení č. III/20 – darovací smlouvu na pozemek p.č. 1442/64 včetně  
                                                      komunikace a pověřuje starostku obce k podpisu                                                
 
                     Usnesení č. III/21 – darovací smlouvu na pozemek p.č. 1444/4 včetně  
                                                      komunikace a pověřuje starostku obce k podpisu                                                    
 
                     Usnesení č. III/22 – darovací smlouvu na pozemek p.č. 1518/4, 388/1, 388/9 
                                                      a 390/1 a pověřuje starostku obce k podpisu 
 
                     Usnesení č. III/23 – darovací smlouvu na vodovodní řad na pozemku p.č.  
                                                    1442/61,1444/1,1446/86 a pověřuje starostku obce k podpisu  
 
                     Usnesení č. III/24 – smlouvu o zápůjčce ze sociálního fondu p.Kynclové  
                                                      v částce 35.000,-Kč na rekonstrukci koupelny. 
 
                      Usnesení č. III/25 – smlouvu o úvěru z FRB p. Z. Hrušákovi v částce  
                                                       50.000,-Kč na stavbu pergoly a terénních úprav zahrady 
 
                      Usnesení č. III/26 – měsíční odměny poskytované za výkon funkce  
                                                     neuvolněným členům ZO bez příplatku podle počtu obyvatel 
                                                      účinnost od 1.7.2015      
 
                      Usnesení č. III/27 – účetní závěrku Obce Troubsko za rok 2014 – viz protokol 
                                                      o schválení účetní závěrky Obce Troubsko za rok 2014 
 
                      Usnesení č. III/28 – závěrečný účet Obce Troubsko za rok 2014 bez výhrad 
 
                      Usnesení č. III/29 – rozpočtové opatření č. 1/2015  
                   
     Ruší:        Usnesení č. III/30 -  usnesení č. II/10 ze dne 7.4.2011 
 
  Vyhrazuje: Usnesení č. III/30 -  pravomoc radě obce v souladu s § 102 odst.2, písm.  
                                                       a)zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších  
                                                       předpisů a tím ji pověřuje k provádění jednotlivých  
                                                       rozpočtových opatření dle potřeby. Zastupitelstvo obce si  
                                                       vyhrazuje právo na informaci o každém provedeném  
                                                       rozpočtovém opatření na nejbližším zasedání zastupitelstva 



Bere na vědomí:  
                      Usnesení č. III/3 – kontrolu plnění úkolů usnesení z minulého zasedání- 
                                                    nebyly uloženy žádné úkoly 
  
                      Usnesení č. III/31 – informativní zprávy 
 
Určuje:          Usnesení č. III/2 -  návrhovou komisi p.Jarmilu Kadlecovou a Mgr. Jiřího  
                                                      Pospíšila                              
                                                      ověřovateli zápisu pana Romana Komínka a pana Pavla   

  Chaloupku                                                                 
 
                         
 
               
 
                                                                                 Irena Kynclová 
                                                                                    Starostka obce 
                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


