
USNESENÍ  I. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE  TROUBSKO 
konaného dne 21. února 2019 v zasedací místnost OÚ 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomní zastupitelé:  

Mgr. Markéta Bobčíková, JUDr. Milan Švejda, Ing. Dalibor Bartoš, JUDr. Zuzana Hortová, Ing. Vladimíra 

Litworová, Ing. Martin Křivánek, Přemysl Blažík, Vítězslav Volánek, Jiří Koutný,  Mgr. Blanka Mikaušová, 

Helena Sedláčková, Pavel Chaloupka, Mgr. Jiří Pospíšil, Jarmila Kadlecová  

Omluven(a): Vladimír Ryba 

 

Schvaluje: 
 
Usnesení č. I/1a: způsob hlasování zvednutím ruky. 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

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

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        
 

Usnesení č. I/1c: ověřovatele zápisu Ing. Dalibor Bartoš a Mgr. Jiří Pospíšil 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        

 
Usnesení č. I/2a: doplnění programu o bod 10 b) 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        

 

Usnesení č. I/2b: program jednání  doplněný o bod 10 b) 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        
 

Usnesení č. I/4:  

- revokuje svoje předchozí usnesení spojené se žádostí na Městský úřad Šlapanice, coby místně 

příslušný úřad územního plánování, o výkon pořizovatelských činností ve správním území obce 

Troubsko.  

- rozhoduje, že pořizovatelem územního plánu obce Troubsko bude Obecní úřad Troubsko s tím, 

že úřad si smluvně zajistí splnění kvalifikačních požadavků dle § 24 stavebního zákona, 

uzavřením příkazní smlouvy s Ing. Arch. Radkem Bočkem dle přílohy tohoto zápisu. 

- rozhoduje, že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení územního plánu obce Troubsko bude 

JUDr. Milan Švejda, PhD. 

- schvaluje uzavřít příkazní smlouvu s Ing. Arch. Radkem Bočkem, coby osobou zajišťující 

splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovacích činností a pověřuje 

starostku  podpisem smlouvy 

- ukládá starostce obce informovat písemnou formou místně příslušný úřad územního plánování 

Šlapanice, že zastupitelstvo obce Troubsko rozhodlo o tom, že od 1. 3. 2019 bude pořizovatelem 

územního plánu obce Troubsko obecní úřad Troubsko, a vyžádat si od úřadu dokladovou část 

dosavadního průběhu pořízení územního plánu 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        
 

 



 
Usnesení č. I/5: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společnosti Rezidence TROUBSKO s.r.o.   

                          a pověřuje starostku  podpisem této smlouvy.  

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        

 

Usnesení č. I/6: uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, ze dne 12. 6. 2018, s firmou Sportovní podlahy 

Zlín, s.r.o. a pověřuje starostku  podpisem tohoto dodatku, akce Víceúčelové hřiště II, VZ 2/2016. 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        
 

Usnesení č. I/7: podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí – Modernizace   

                          rozhlasu, digitální protipovodňový plán a pověřuje starostku podpisem žádosti 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        
 

Usnesení č. I/8: změny v četnosti svozu odpadů u plastů a papíru a pověřuje starostku k vystavení 

                           objednávky. 
pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        

 
Usnesení č. I/9: změnu v četnosti svozu směsného komunálního odpadů a pověřuje starostku k vystavení   

                           objednávky. 
pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        
                                                                                                        

Usnesení č. I/10a: podání žádosti o dotaci – litinový kříž a pověřuje starostku k podpisu žádosti. 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. I/10b: podání žádosti o dotaci – oprava stávající hřbitovní zdi a pověřuje starostku k podpisu  

                               žádosti. 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. I/11: změnu v pojištění obce, spočívající v přepracování pojistné smlouvy s Česku pojišťovnou,   

                             a.s. s navýšením pojistných limitů odpovědnosti z 5 mil. Kč na 10 mil. Kč,  navýšením krytí  

                             čisté finanční škody z 500 tis. Kč na 2 mil. Kč a rozšířením pojistné ochrany  o škodu  

                             způsobenou obci zastupitelstvem ve výši 2 mil. Kč, nemajetkové újmy ve výši 500 tis. Kč,  

                             škody způsobené v souvislosti s dotacemi EU ve výši 500 tis. Kč a regresní náhrady  

                             zdravotního pojištění zaměstnanců ve výši 2 mil. Kč a pověřuje starostku podpisem smluv  

                             s pojistitelem. 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        

 
Usnesení č. I/12a: smlouvu o poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro Římskokatolickou farnost  

                               Troubsko ve výši 120.000Kč a pověřuje starostku k podpisu. 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno      

 

 

 

                                                                                                   



Usnesení č. I/12b: smlouvu poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro Katolický dům ve výši 250.000Kč   

                               a pověřuje starostku k podpisu.    

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno      

 

Usnesení č. I/12c: smlouvu o poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro Sportovní klub Veselka, ve výši  

                              70.000Kč a pověřuje starostku k podpisu.   

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        

                                                                                 

Usnesení č. I/12d: smlouvu o poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro TJ SOKOL Troubsko, spolek  

                               ve výši 200.000Kč a pověřuje starostku k podpisu. 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        
                                                                                               

Usnesení č. I/12e: smlouvu o poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro TJ SOKOL Troubsko, spolek  

                               ve výši 200.000Kč  a pověřuje starostku k podpisu. 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        
                                                                                       

Usnesení č. I/12f:  smlouvu o poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro Podskalák z.s.,  ve výši  

                               60.000Kč a pověřuje starostku k podpisu.  

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        

 
Usnesení č. I/13: Cestovní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné a stanovení   

                              průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2019, dle přílohy č.4  k zápisu. 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        

 
Usnesení č. I/14a: smlouvu o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 50.000 Kč panu P. D. a                

                             pověřuje starostku k podpisu.  

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        
 

Usnesení č. I/14b: smlouvu o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 50.000 Kč paní M. T. a   

                               pověřuje starostku k podpisu. 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        

 
Usnesení č. I/15: uzavření dohody o provedení práce na funkci kronikář s paní Helenou Sedláčkovou a   

                             pověřuje starostku podpisem dohody.  

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        

 
Usnesení č. I/16: uzavření dohody o provedení práce v aktivitě v oblasti kultury s paní Helenou  

                             Sedláčkovou a pověřuje starostku podpisem dohody. 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                          zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno                                                                                                        

 

 

 

 

 



 

Bere na vědomí: 
 

I/17: informativní zprávy 

 

 

Určuje:  zapisovatelku paní Andreu Zahradníkovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

ověřovatele zápisu: 

 

pan Ing. Dalibor Bartoš a  pan Ing. Jiří Pospíšil 
 

 

zapisovatelka: paní Andrea Zahradníková 

 

 

 

Mgr. Markéta Bobčíková 

starostka obce 

 
 


