
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 21. 11. 2016
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 21. 11. 2016 přijala toto usnesení:

2. Kontrola bodů jednání z minulé rady

2.1. Vypořádání námitek k návrhu ZÚR JMK obce Troubsko – Odůvodnění Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje – byla oslovena firma D.A.S. Rechtsschutz  s žádostí o právní poradenství 
zákonného postupu obce v této věci. Po obdržení analýzy bude rozhodnuto o dalším postupu obce 
v této věci.

2.2. Žádost o nové stanovisko k novostavbě RD na parc.č. 228/1 – stále nejsou vyřešeny majetkové 
poměry na rozšíření cesty.

2.3. Záměr obce č. 2/2016 – záměr pronajmout část pozemku parc.č. 1456/260 -   na schůzkách bylo 
dohodnuto, že všichni nájemci i pan P. podají žádost o odkup části pozemku parc.č. 1456/260.

Usnesení: rada obce bere na vědomí kontrolu bodů jednání z minulých rad obce.

3. Došlá pošta

3.1. Žádost o vyjádření ke stavbě rekreační chaty parc.č. 1011 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje stavbu rekreační chaty na pozemku parc.č. 1011 dle přiložené projektové 
dokumentace.
Usnesení bylo přijato.

3.2. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2017 pro Podskalák z.s. Troubsko ve výši 65.000 
Kč 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce pro rok 2017   pro Podskalák z. s.  ve výši 60.000 Kč. 
Usnesení bylo přijato.

3.3. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2017 pro TJ Sokol Troubsko ve výši 200.000 Kč  
Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce pro rok 2017 pro TJ Sokol Troubsko ve výši 150.000 Kč.
Usnesení bylo přijato.

3.4. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2017 pro Myslivecký spolek Výrovka ve výši 
10.000 Kč  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2017  pro 
Myslivecký spolek Výrovka ve výši 10.000 Kč.
Usnesení bylo přijato.

3.5. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2017 pro Katolický dům Troubsko  ve výši 
184.690 Kč  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce pro rok 2017  pro Katolický dům Troubsko ve výši 100.000 Kč.
Usnesení bylo přijato.

3.6. Žádost o vyjádření k rekonstrukci a přístavbě RD Nár. Odboje 38/43 
Návrh usnesení: rada obce prostuduje a rozhodne na příštím jednání. 
Usnesení bylo přijato.

3.7. Žádost o vybudování přípojky vody na parc.č. 1107 
Návrh usnesení: rada obce prostuduje a rozhodne na příštím jednání.
Usnesení bylo přijato.



3.8. Smlouva o zřízení služebnosti zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního 
komunikačního vedení k obecnímu pozemku parc.č. 1501 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti zřízení, provozování, údržbě a opravách 
Podzemního komunikačního vedení k obecnímu pozemku parc.č. 1501 s Českou telekomunikační 
infrastrukturou a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.

3.9. Dodatek č. 17 ke Smlouvě o vkladu majetku do hospodaření ze dne 10. 2. 2003 SVaK Ivančice 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek č. 17 ke Smlouvě o vkladu majetku do hospodaření ze dne      
10. 2. 2003 se společností Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice a pověřuje starostku k podpisu tohoto 
dodatku.
Usnesení bylo přijato.

3.10. Rada informativně

a) Stavební úřad Střelice:
- Kolaudační souhlas „Troubsko – inženýrské sítě, IO 02 Vodovod, IO 04 Kanalizace splašková 

a IO 05 Kanalizace dešťová“  pozemky parc.č. 226/1, 226/9, 1491/1, 1513/1, 1513/2, 1513/3, 
1513/8, 1513/10, 1513/11, 1513/20 (1952/2016 lokalita Za farou)

- Oznámení o zahájení stavebního řízení – zahradní domek u RD v ul. Ostopovická, parc.č. 
1446/7 a 1446/123 (1958/2016 Heierhoffová)

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – nástavba a stavební úpravy RD v ul. Pod 
Vinohrady 349 (1977/2016 Šmíd)

- Územní souhlas – přípojka splaškové kanalizace k RD Jihlavská č.p. 649 (1996/2016 
Otoupalíkovi)

- Územní souhlas – přípojka splaškové kanalizace k RD Jihlavská č.p. 196 (1995/2016 
Havránkovi)

- Územní souhlas – přípojka splaškové kanalizace k RD Jihlavská č.p. 263 (1994/2016 
Otoupalík)

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce –komunikace a inženýrské sítě v Troubsku, 
lokalita „Za farou“ objekt IO 03 – Plynovod (2023/2016 Bednář, Kavalec, Šmíd, HORMEN 
CE a.s., Doležal)

b) Městský úřad Šlapanice:
c) SVaK Ivančice – Návrh rozpočtu na rok 2017 (1965/2016)
d) Exekutorský úřad Brno – venkov – Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 198EX 2474/09-140 
e) MěÚ Rosice – Rozhodnutí – územní rozhodnutí – Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna 
f) Jihomoravský kraj – poděkování starostům od hejmana JUDr. Michala Haška 
g) Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko – Ohlášení aplikace přípravku STUTOX I – na 

víceletých jetelovinách 
h) Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice – Konání řádné valné hromady 
i) ČEPS, a.s. – Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti podle ustanovení § 46 

(ochranná pásma) a § 24 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon) – odstranění a 
okleštění stromoví a jiných porostů – provést v období vegetačního klidu v termínu do 20. 1. 2017 

j) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat 7. 12. 2016 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ 
Troubsko.

Usnesení:  všechny informativní body bere rada na vědomí bez námitek.

4. Různé

4.1. Návrh rozpočtu obce Troubsko na rok 2017 
Návrh usnesení: rada obce projednala  a  doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení návrh rozpočtu obce 
Troubsko na rok 2017.
Usnesení bylo přijato.



4.2. Návrh rozpočtu sociálního fondu obce Troubsko na rok 2017 
Návrh usnesení: rada obce projednala a  doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení návrh rozpočtu 
sociálního fondu obce Troubsko na rok 2017.
Usnesení bylo přijato.

4.3. Návrh rozpočtu FRB (fond rozvoje bydlení) obce Troubsko na rok 2017 
Návrh usnesení: rada obce projednala a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení návrh rozpočtu FRB 
obce Troubsko na rok 2017.
Usnesení bylo přijato.

4.4. Rozpočtový výhled obce Troubsko na roky 2018 – 2021 
Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení  Rozpočtový výhled obce Troubsko 
na roky 2018 – 2021.
Usnesení bylo přijato.

4.5. Rozhodnutí o udělení vlajky obci Troubsko 
Usnesení: rada obce bere na vědomí Rozhodnutí č. 56 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 8. Listopadu 
2016 o udělení vlajky obci Troubsko.

4.6. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje pokácení 13 ks stromů  na obecním pozemku parc.č. 387/1, 386/1, 384/2.
Usnesení bylo přijato.

4.7. Ceník inzerce ve zpravodaji Troubský hlasatel na rok  2017 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje ceník inzerce ve zpravodaji Troubský hlasatel na rok 2017 dle přílohy č. 6  
tohoto zápisu.
Usnesení bylo přijato.

4.8. Kompletní oprava  kamerového systému (CCTV) na budově OÚ Troubsko
Návrh usnesení: rada obce schvaluje provedení kompletní opravy kamerového systému (CCTV) na budově 
obecního úřadu Troubsko.
Usnesení bylo přijato.

4.8.a)
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Security Technologies a.s. Brno na kompletní 
opravu kamerového systému na budově OÚ Troubsko, v celkové částce 67.177 Kč bez DPH, tj. 81.284,20 Kč 
včetně DPH.
Usnesení bylo přijato.

4.9. Informace o zastavení řízení k uzavření Veřejnoprávní smlouvy ev. č.: 0218/2016     na výkon 
agendy  činnosti speciálního stavebního úřadu s Městem Šlapanice 

Usnesení:  rada obce bere na vědomí zastavení řízení k uzavření veřejnoprávní smlouvy označené ev. č.: 
0218/2016, č.j.: OV-ČJ/52998-16/JAT  s Městem Šlapanice na výkon činnosti speciálního stavebního úřadu dle 
ustanovení § 40 odst. 5  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 
předpisů souvisejících. 

4.10. Oprava vjezdu ul. Luční – manželé Velíkovi – zpráva advokátky 
Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí zprávu právní zástupkyně manželů Velíkových Mgr. Reginy 
Komárkové, viz. příloha č. 8 zápisu.
Usnesení bylo přijato.

4.10.a)  Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1446/18 
Návrh usnesení: rada obce neschvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, jíž odpovídá právo 
umístění, oprav a údržby sloupu s lampou veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 1446/18 za úplatu.
Usnesení bylo přijato.

4.10.b) Sloup s lampou  veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 1446/18
Návrh usnesení: rada obce prostuduje možnosti možného odstranění sloupu s lampou veřejného osvětlení 
z pozemku parc. č. 1446/18.
Usnesení bylo přijato



4.11. Informace o ukončení VZ 1/2016 Oprava chodníků –ul. Školní, Zámecká
Usnesení: rada obce bere na vědomí ukončení VZ 1/2016 Oprava chodníků – ul. Školní, Zámecká.

4.12. Dodatečné povolení Přeložky splaškové kanalizace a prodloužení vodovodu na pozemcích 
parc.č. 366/23, 366/25, 366/26, 366/59 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje přeložku splaškové kanalizace a prodloužení vodovodu na pozemcích 
parc.č. 366/23, 366/25, 366/26, 366/59 za podmínky uzavření darovací smlouvy o převodu majetku a smlouvy o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě na vstup na soukromý pozemek, za účelem udržování a provádění oprav.
Usnesení bylo přijato.

4.13. Rozpočtové opatření č. 8/2016 (příloha č. 10)
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2016.
Usnesení bylo přijato.

…………………………………                                                 ……………………………………

Ing. Blanka Končická MBA                                                                 Irena Kynclová
            místostarostka                                                                              starostka




