
 

USNESENÍ  I. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE  TROUBSKO 
 

konaného dne 24. února 2016 v zasedací místnosti OÚ 

_________________________________________________________________________ 

Zastupitelstvo Obce  Troubsko po projednání: 

Doplňuje program jednání –  o bod 4a  schválení Kupní smlouvu se Svazkem vodovodů a kanalizací 

Ivančice 

 

Schvaluje:    

 

Usnesení č. I/ 2     způsob hlasování zvednutím ruky    

 

Usnesení č.I/2b   diskusi k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.  

 

Usnesení č. I/ 2c   vystoupit pana Ing. Štefana Friču se svou prezentaci 

.   

Usnesení č. I/2d   doplnění programu o bod 4a) Schválení Kupní smlouvu se Svazkem vodovodů  

                                 a kanalizací Ivančice  

 

Usnesení č.I/2e    program jednání doplněný o bod 4a) 

 

Usnesení č. I/ 4   měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členů zastupitelstva obce s účinností   

                              od 1.3.2016, včetně příplatku podle počtu obyvatel. viz. příloha č. 4 

 

Usnesení č. I/4a)  Kupní smlouvu se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice na „Soubor projektových  

                                prací a inženýringu“ ke stavbě „Splašková kanalizace ul. Polní, Troubsko“, za stanovenou  

                                částku 91.200Kč, a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy.  

 

Usnesení č. I/5    Smlouvu o dílo  č. 16900001, „Rekonstrukce veřejného osvětlení – lokalita Vyšehrad, 

                               U lednice, Hraničky v obci Troubsko, za celkovou cenu 1.177.331Kč včetně DPH,   

                                s firmou  SEKV, spol. s r.o., Hády 2b, 614 00 Brno,   

                                a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

 

Usnesení č. I/6    poskytnutí úvěru z FRB paní Findeisové v částce 50.000Kč, na rekonstrukci dvorku. 

 

Usnesení č. I/7a)  poskytnutí individuální dotace pro rok 2016 pro Římskokatolickou farnost, 

                                ve výši 200.000 Kč na opravu kaple Všech svatých v Troubsku.  

 

Usnesení č. I/7b)  poskytnutí individuální dotace pro rok 2016 pro Katolický dům, ve výši 200.000 Kč  

                                 na opravu podlahy jeviště v Katolickém domě Troubsko.  

 

Usnesení č. I/7c)  poskytnutí individuální dotace pro rok 2016 pro SK Veselka, ve výši 50.000 Kč na  

                                sportovní a kulturní činnost.  

 

Usnesení č. I/7d)  poskytnutí individuální dotace pro rok 2016 pro TJ Sokol Troubsko, ve výši 150.000Kč                

                                 na celoroční činnost. 

                                 

Usnesení č. I/7e)  poskytnutí individuální dotace pro rok 2016 pro Podskalák z.s., ve výši 60.000Kč                

                                 na celoroční činnost sdružení. 

 

Usnesení č. I/8     návrh rozpočtu FRB na rok 2016. 



 

Usnesení č. I/9     návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2016. 

 

Usnesení č. I/10   návrh rozpočtu Obce Troubsko na rok 2016. 

 

Usnesení č. I/11   rozpočtový výhled Obce Troubsko na rok 2017-2020. 

 

Usnesení č. I/12   Cestovní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné a stanovení  

                                průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2016. 

 

Usnesení č. I/13   OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  

                                třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů. 

 

 

Bere na vědomí: 

  

Usnesení č. I/14 -  informativní zprávy        

 

 

*****************                                
 

 

Určuje: Usnesení č. I/2a                         návrhovou komisi 

pan Ing. Pavel Vašek a paní Jarmila Kadlecová 

 

ověřovatele zápisu: 

pan Ph.Dr. Petr Kaniok a paní Ing. Blanka Končická MBA 

 

zapisovatelka:  paní Andrea Zahradníková 

 

 

 

 

 

Irena Kynclová  

                                                                            starostka obce  

 

 

 

 

 

 
 


