
USNESENÍ  II. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE  TROUBSKO 
konaného dne 25.dubna 2018 v zasedací místnosti OÚ 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomní zastupitelé: Irena Kynclová, Ing. Blanka Končická MBA, Doc. Petr Kaniok, Ing. Pavel Vašek, Helena 

Benešová, Helena Sedláčková, Ing. Petr Kamenický, Pavel Chaloupka, Mgr. Jiří Pospíšil, Vladimír Ryba, 

Markéta Vališová, Oldřich Rejda  

 

Schvaluje: 

 
Usnesení č. II/1a: způsob hlasování zvednutím ruky. 

pro 12;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

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

pro 12;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. II/2a: doplnění programu o bod 4a  

pro 12;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

                                                                                                                        

Usnesení č. II/2b: program jednání doplněný o bod 4a  

pro 12;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

18:10 se dostavil zastupitel Vítězslav Volánek 

 

Usnesení č. II/4a: změny v četnosti svozu odpadů u SKO, papíru a plastů a pověřuje starostku k vystavení                    

                              objednávky  

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. II/5: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a úhradě nákladů spojených s užíváním hřbitova a   

                             pověřuje starostku k podpisu  

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 
Usnesení č. II/6: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci a úhradě nákladů spojených s užíváním hřbitova a               

                             pověřuje starostku k podpisu. 

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                      

 
Usnesení č. II/7: Smlouvu o smlouvě budoucí o převodu majetku - prodloužení IS a pověřuje starostku   

                             k podpisu. 

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. II/9b/: vyhlášení VZ 2/2018 Zbudování závlahy fotbalového hřiště v Troubsku 
pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

 



Usnesení č. II/10: smlouvu na poskytnutí individuální dotace na rok 2018 pro TJ SOKOL  Troubsko ve výši   

                              200.000Kč a pověřuje starostku k podpisu.  

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                             

 

Usnesení č. II/11: smlouvu na poskytnutí individuální dotace na rok 2018 pro Katolický dům Troubsko ve  

                               výši 250.000Kč a pověřuje starostku k podpisu. 

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 
Usnesení č. II/12: smlouvu na poskytnutí individuální dotace na rok 2018 pro Římskokatolickou farnost  

                               Troubsko ve výši 200.000Kč a pověřuje starostku k podpisu. 

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                           

Usnesení bylo schváleno 

 
Usnesení č. II/13: schvaluje smlouvu na poskytnutí individuální dotace na rok 2018 pro Podskalák z.s. ve  

                              výši 60.000Kč a pověřuje starostku k podpisu. 

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. II/14: smlouvu na poskytnutí individuální dotace na rok 2018 pro SK Veselka ve výši 70.000Kč  

                               a pověřuje starostku k podpisu. 

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 
Usnesení č. II/15: smlouvu na poskytnutí individuální dotace na rok 2018 pro Charitu Rajhrad,  ve výši  

                               88.300 Kč a pověřuje starostku k podpisu. 

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 
Usnesení č. II/16: Smlouvu o dílo „Rekonstrukce chodníků a oprava VO na ul. Školní“ a pověřuje starostku  

                               k podpisu. 

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 
Usnesení č. II/17: Smlouvu o dílo „Oprava zábradlí na ul. Školní“a pověřuje starostku k podpisu.  

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 
Usnesení č. II/18: Smlouvu o dílo „Zbudování závlahy – fotbalové hřiště Troubsko“ a pověřuje starostku  

                               k podpisu. 

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 
Usnesení č. II/19: Smlouvu o dílo „Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací“a pověřuje starostku k podpisu.  

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. II/20: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.  

                               a pověřuje starostku k podpisu 

pro 13;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

 



Bere na vědomí: 
 

II/3:     zprávu o výběrovém řízení na vybudování víceúčelového hřiště  

II/4:     Petici – nesouhlas občanů se svozem odpadů 1x za 14 dnů 

II/8:     informace k Záměru č. 9/2014 

II/9a/: VZ č. 1/2018 Oprava střechy budovy základní školy Troubsko 

II/9c/: VZ č. 3/2018 Rekonstrukce chodníků a oprava VO na ul. Školní 

II/9d/: VZ č. 4/2018 Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací 

II/9e/: VZ č. 5/2018 Oprava zábradlí na ul. Školní 

II/9f/: VZ č.  6/2018 Oprava VO na ul. Polní včetně zadláždění chodníku 

II/9g/: VZ č. 7/2018 Oprava Veselského nám. včetně zábradlí a schodů 

II/9h/: VZ č. 8/2018 Informační systém v obci Troubsko 

II/9ch/:VZ č. 9/2018 Stavební úprava VO ul. U Lednice 

II/9i/:  VZ č.10/2018 Výměna zářivkových svítidel v MŠ 

II/9j/:  VZ č.11/2018 Třídílné tabule do ZŠ Troubsko 

II/21:  informativní zprávy 

 

 

Určuje:   
Usnesení č. II/1c:     

 

ověřovatele zápisu: 

 

Oldřich Rejda a Ing. Petr Kamenický 

 

 

zapisovatelka:  paní Andrea Zahradníková 

 

 

 

 

Irena Kynclová 

starostka obce 

 


