Zápis
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva
Troubky-Zdislavice, konaného dne 24. 5. 2017
Místo konání: zasedací místnost na obecním
úřadě
v Troubkách
Zahájení:
v 18,00 hodin
Ukončení:
v 19,05 hodin
Přítomni: M. Šestáková, K. Šebestík, Ing. K.
Vávrová,
A.Valníčková,
P.
Procházka,
J. Kříž, Bc. Michal Adamčík, Mgr.
Hana Savčáková, L. Šimkovičová,
viz prezenční listina
Omluveni: Pavel Gremlica, Zdeněk Kubíček
Hosté:
ing. Křeháček
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Návrh návrhové komise
4. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů
zápisu
5. Kontrola usnesení z minulého
zasedání
6. Informace ing. Křeháčka
7. Schválení výběru projektanta na
základě výběrového řízení
8. Informace starostky obce
9. Usnesení
10. Závěr
Ad l) Zahájení.
Zahájení veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Troubky-Zdislavice provedla paní starostka
Marie Šestáková. Přivítala hosta pana ing.
Křeháčka a všechny členy OZ a přítomné
občany.
Ad 2) Schválení programu veřejného zasedání
OZ.
Starostka obce paní Marie Šestáková seznámila
přítomné s navrženým programem veřejného
zasedání OZ, který navrhuje doplnit o
Rozpočtové opatření č.1/2017 – úpravy
výdajových položek.
Navržený program jednání byl všemi
přítomnými členy OZ přijat a schválen
(9x pro z 9 přítomných ZO).

Ad 3) Návrh návrhové komise.
Starostka obce přednesla návrh na složení
návrhové komise. Do návrhové komise pro
vypracování návrhu usnesení byla navržena a
zvolena všemi přítomnými členy OZ
(9x pro z 9 přítomných) paní Ing. Karla Vávrová.
Ad 4) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů
zápisu.
Starostka obce Marie Šestáková navrhla
zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelkou byla navržena paní Mgr. Hana
Savčáková.
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Michal
Adamčík a pan Petr Procházka.
Navržení byli jednohlasně schváleni všemi
přítomnými členy OZ
(9x pro z 9 přítomných).
Ad 5) Kontrola usnesení z minulého zasedání
OZ.
Byla provedena kontrola usnesení č. 13
z minulého veřejného zasedání ze dne 26. 4. 2017.
Kontrolu provedla paní starostka, bez připomínek
ze strany přítomných.
Ad 6, 7) Informace ing. Křeháčka. Schválení
výběru projektanta na základě výběrového
řízení.
informace o výsledku výběrového řízení na
projektovou dokumentaci pro „Víceúčelové
zařízení pro společenské, kulturní a sportovní
využití občanů obce Troubky-Zdislavice“.
Hodnotící komise ve složení Petr Procházka, K.
Šebestík, L. Šimkovičová, ing. Křeháček a doc.
Ing. Ludvík Novák CSc.
Komise vybrala ze 4 uchazečů ve výběrovém
řízení společnost WELLNETDESIGN s.r.o.
Olomouc. Tato společnost předložila nejnižší
nabídku na zpracování PD, a to ve výši
924.137,50 Kč včetně DPH. Dále ing. Křeháček
informoval ZO o možném průběhu a postupu
prací výhledově, zhotovení studie ve třech
variantách, zda půjde o rekonstrukci stávající
stavby bývalé Sokolovny ve Zdislavicích, či se
bude jednat o novou stavbu po demolici? Rovněž
bude nutné sledovat dotační tituly, nutné pro
zafinancování celého projektu, neboť částka na
realizaci bude cca 25 miliónů Kč, možná i více.

OZ budou požadovat stavbu energeticky
nízkonákladovou, která by měla splňovat
maximální hospodárnost a ekonomickou
výhodnost celkového řešení.
a) Studie 3 variant: zjednodušené půdorysy
s dispozičním řešením, řezy, pohledy a barevné
vizualizace exteriéru + 2 nárožní pohledy.
b) Projektová dokumentace pro vydání
„Společného územního rozhodnutí a Stavebního
povolení (DUR+DSP)
c) Projektová dokumentace pro „Provedení
stavby“ (DPS)
d) získání vyjádření dotčených orgánů
e) inženýrská činnost - stavební povolení
f) žádosti v souladu se stavebním zákonem,
povolení k zahájení stavby, případné dořešení
majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,
návrhy smluv atd.
OZ akceptuje a schvaluje výběrové řízení na
dodavatele PD pro VZSK (víceúčelové zařízení
pro společenské, kulturní a sportovní využití
občanů. Pověřuje paní starostku obce Marii
Šestákovou podpisem Smlouvy o dílo a
podpisem Příkazní smlouvy na výkon
autorského dohledu dle §2430 a násl.
občanského zákoníku, smlouva ve výši
40.232,50 Kč včetně DPH. V obou případech je
Zhotovitel a Příkazník stejný, společnost
WELLNETDESIGN s.r.o. Olomouc.
Hlasování OZ (9x pro z 9 přítomných ZO).
Ad 8) Schválení rozpočtového opatření č.
1/2017.
Pan Petr Procházka předložil ke schválení
zastupitelstvu obce Rozpočtové opatření č.
1/2017, jedná se o úpravu rozpočtu ve výdajích,
rozpočet zůstává vyrovnaný, převody mezi
oddíly, paragrafy a položkami dle čerpání
převodem z rezervy na předpokládané výdaje,
viz příloha.
Hlasování OZ (9x pro z 9 přítomných ZO).
Ad 9) Informace starostky obce.
- dividendy ČS a.s., 76 Kč za akcii, Vak
Kroměříž, 11 Kč za akcii – snížené o daň
z příjmu
- průkaz (PENB) energetické náročnosti
veřejných budov – úhrada 6.299,-- Kč
- nákup pneu na traktor AGRO – J. Kříž –
12.618,-- Kč

- projednání žádosti majitelů domu č.p. 102
Troubky – vodovodní přípojka, napojení na
kanalizaci přes obecní pozemek paní Paličková,
pan Kolman –
OZ schvaluje 9x pro z 9 přítomných.
- projednání žádosti majitelů domu č.p. 128
Troubky - společnost PROXIMA INVEST s.r.o.–
zbudování vodovodní přípojky rovněž přes obecní
pozemek
OZ schvaluje 9x pro z 9 přítomných.
V obou případech je paní starostka pověřena
podepsáním Smlouvy č.2, 3 a č. 4 o právu provést
stavbu.
- uzavírka silnice Litenčice – Lísky od 29/5 2017
do 31/10 2017, zvýšený provoz pod obcí
Troubky-Zdislavice z důvodu objížďky
- oprava VO Zdislavice u Hanákového -posun a
přeložení sloupu pouliční světla-úhrada 27.613 Kč
- byla provedena oprava vodoteče u Hrdličkového
– ve výši 4.500,- Kč
- oprava auta SDH Zdislavice 6.776,-- Kč
- Zahradnictví Milada Menšíková - dosadba,
ošetření stávající zeleně - udržitelnost projektu
„Revitalizace obce Troubky“- ve výši 20.950,-Kč
- oprava obecního traktoru - nákup ND 1000,-Kč, opravu provedl M. Trňák, oprava firmou
dlouhá čekací doba
- plošná deratizace – termín provedení bude
ohlášen MR (rozhlas)
- rozpis akcí na prázdniny pro spolky podat do 25.
6. 2017 - Zpravodaj
- stavy na účtech ČS a.s.KM 13,438.100,77 Kč a
ČNB Brno 1,028.988,74 Kč
Ad 10) Usnesení.
Předsedkyně návrhové komise paní
Vávrová přednesla návrh usnesení
zasedání OZ. Tento návrh Usnesení
zasedání byl všemi přítomnými
schválen.
Hlasování: 9xpro z 9 přítomných

Ing. Karla
z veřejného
z veřejného
členy OZ

Ad 13) Závěr.
Závěr veřejného zasedání provedla paní starostka
Marie Šestáková.
Poděkovala všem přítomným za účast na
veřejném zasedání. Tím veřejné zasedání
ukončila.

