
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 6. 2. 2017
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 6. 2. 2017 přijala toto usnesení:

2. Kontrola bodů jednání z minulé rady

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

2.2. Záměr obce č. 2/2016 – záměr pronajmout část pozemku parc.č. 1456/260   -   
čeká se na podání žádostí nájemců a pana P. o odkup částí pozemku parc.č. 1456/260                           

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

2.3. Oprava vjezdu ul. Luční – manželé Velíkovi a sloup s lampou  veřejného 
osvětlení na pozemku parc.č. 1446/18 

Usnesení: rada obce bere na vědomí  Předžalobní výzvu k zaplacení náhrady škody  ve věci 
„Oprava vjezdu ul. Luční – manželé Velíkovi“.

2.4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro změnové stavební řízení –
Novostavba RD – Šmíd – Změna stavby před dokončením 

Návrh usnesení: rada obce souhlasí s akcí  „Novostavba RD – Šmíd – Změna stavby před 
dokončením“  ul. Pod Vinohrady, dle přiložené a doplněné projektové dokumentace.
Usnesení bylo přijato.

2.5. Žádost o vyjádření k projektu pro změnu užívání RD na bytový dům – ul. Pod 
Vinohrady 349  - doplnění vyjádření

Návrh usnesení:  rada obce souhlasí se změnou užívání rodinného domu Pod Vinohrady 
349, na pozemku parc.č. 1126/1, na bytový dům, dle přiložené projektové dokumentace.
Usnesení bylo přijato.

2.6. Žádost o vyjádření k vydání rozhodnutí o umístění stavby „Skladový areál 
firmy JAPO-transport s.r.o., Vjezd do areálu – úprava silnice II/602, Troubsko“ a 
návrh na připojení na dešťovou kanalizaci 

Návrh usnesení:  rada obce požaduje doplnění o podmiňující vyjádření D1 Policie ČR a 
SUS JMK, které se týkají stavby „Skladového areálu firmy JAPO-trasport s.r.o., vjezd do 
areálu – úprava silnice II/602 Troubsko“ a doplnění projektové dokumentace o potřebné 
parametry a detailnější popis u stavby SO 313.1 – přípojka dešťové kanalizace.
Usnesení bylo přijato.

3. Došlá pošta

3.1. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: BM-014330032945/001 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o věcném břemeni č.: BM-
014330032945/001 s E.ON Distribuce, a.s.. IČ: 28085400 a pověřuje starostku k jejímu 
podpisu.
Usnesení bylo přijato.



3.2. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
8800086005_1/BVB/P 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. sml. 8800086005_1/BVB/P se společností GasNet, s.r.o. , IČO: 27295567 
zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. Brno, IČO:27935311 a 
pověřuje starostku k jejímu podpisu
Usnesení bylo přijato.

3.3. Protokol závěrečného vyhodnocení akce o definitivním přiznání podpory ze 
SFŽP ČR „Troubsko – kanalizace IV. etapa“ 

Usnesení: rada obce bere na vědomí závěrečné vyhodnocení akce „Troubsko – kanalizace 
IV. etapa“.

3.4. Zpráva o výsledku kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Troubsko 
Usnesení: rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Troubsko za období I. – III. čtvrtletí roku 2016.

3.5. ZŠ a MŠ Troubsko – roční účetní uzávěrka za rok 2016 
Návrh usnesení:   rada obce schvaluje účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Troubsko dle Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2016. 
Usnesení bylo přijato.

3.6. Žádost o odsouhlasení přerozdělení hospodářského výsledku z roku 2016 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje přerozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Troubsko za rok 2016 ve výši 37.468,65 Kč.
Usnesení bylo přijato.

3.7. Přehled čerpání  dotace ve výši  1, 000. 000 Kč  v roce 2016 na provoz ZŠ a 
MŠ Troubsko

Usnesení:  rada obce bere na vědomí Přehled čerpání  dotace ve výši 1,000.000 Kč  v roce 
2016 na provoz Základní školy a mateřské školy Troubsko, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace.

3.8. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení pro stavbu: 
„Troubsko – ul. Školní“ 

Návrh usnesení: rada obce souhlasí se stavbou  „Troubsko – ul. Školní“, dle přiložené 
projektové dokumentace, pro potřeby stavebního řízení.
Usnesení bylo přijato.

3.9. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu majetku při akci „Novostavba 
RD, p.č. 851 k.ú. Troubsko – prodloužení vodovodního řadu“ 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o 
budoucí smlouvě o převodu majetku při akci „Novostavba RD, p.č. 851 k.ú. Troubsko –
prodloužení vodovodního řadu“.
Usnesení bylo přijato.



3.10. Rada informativně

a) Stavební úřad Střelice:
- Územní souhlas – vodovodní přípojka k RD č.p. 182 
- Územní souhlas – kanalizační přípojka k RD č.p. 136 
- Územní souhlas – kanalizační přípojka k RD č.p. 212
- Územní souhlas – kanalizační přípojka k RD č.p. 115 
- Územní souhlas – kanalizační přípojka k RD Veselka č.p. 154 
- Územní souhlas kanalizační přípojka k novostavbě RD v ul. Veselka na parc.č. 

883/1 a 884 
- Usnesení zastavení řízení – změna stavby před dokončením – novostavba RD 

na pozemku parc.č. 1128/1 
- Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání – změna 

stavby před dokončením (změna na bytový dům) na parc.č. 1193 
- Rozhodnutí územní rozhodnutí – vrtaná studna na pozemku parc.č. 6058/1 

v k.ú. Střelice 
- Oznámení o zahájení stavebního řízení „Stavební úpravy střešní konstrukce 

věže kaple Všech Svatých v Troubsku“ parc.č. 480 
- Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání –

novostavba RD v ul. Družstevní na pozemku parc.č. 1407/7 a 1408/11 
- Oznámení o zahájení řízení – změna stavby před dokončením – novostavba 

RD včetně dopravního a technického napojení v ul. Pod Vinohrady parc.č. 
1128/1 

- Oznámení zahájení územního řízení – stavba telekomunikačního vedení 
RVDSL1602_M_B_BOBS53_OK na pozemku parc.č. 598, 1486/11, 1490/1, 
1526/1 

b) MěÚ Šlapanice:
-  Pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby „R. S. Aquatech CZ –
odvodnění areálu, k. ú. Troubsko“ 
-   Pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby „R. S. Aquatech CZ – Troubsko 
– IO 03A nadzemní hydrant“ 

c) Krajský úřad JMK – Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce 
d) Katastrální úřad pro JMK – Oznámení o zahájení řízení – vznik věcného břemene 

parc.č. 1510/3 
e) Podskalák z.s. – Ohlášení pořádání akce VI. Folklorní ples dne 11. 2. 2017 
f) Exekutorský úřad Brno – venkov, JUDr. Kocián – Exekuční příkaz č.j. 137 Ex 

14598/14-59 
g) Exekutorský úřad Brno – venkov, JUDr. Kocián – Usnesení odročení dražby na 19. 4.

2017 u č.j. 137Ex 15394/14-85 
h) ČSÚ – Záznam o využívání údajů v registru osob za rok 2016 pro Obec Troubsko 
i) KÚ JMK – Oznámení o provedení kontroly – činnost správce daně resp. poplatku 

v oblasti místních poplatků, procesní postup a kontrola agendy poskytování informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb.

j) K.A.T. Troubsko z.s. pořádá dne 28. 2. 2017 Tradiční maškarní ostatkovou zábavu. 
Masopustní průvod masek obcí proběhne 25. 2. 2017. 

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



4. Různé

4.1. Jednací řád rady obce Troubsko  
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Jednací řád rady obce Troubsko s účinností od
7. 2. 2017.
Usnesení bylo přijato.

4.2. Inventarizace majetku Obce Troubsko za rok 2016
Návrh usnesení: rada obce schvaluje inventarizaci majetku Obce Troubsko za rok 2016  a  
schvaluje vyřazení majetku dle zprávy likvidační komise. 
Usnesení bylo přijato.

4.3. Výběrové řízení na postupné kácení stromů na hřbitově v Troubsku 
Návrh usnesení: rada obce rozhodla o  vítězné firmě Karel Bartoň, IČO: 76149463 ve 
výběrovém řízení na postupné kácení 12 ks lip obecných a 1 ks javoru mléče na hřbitově 
v Troubskou za celkovou cenu ve výši 158.820 Kč. 
Usnesení bylo přijato.

4.4. Odměňování uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstev 
Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení ponechání odměn 
za výkon funkce členům zastupitelstva ve stávající výši.
Usnesení bylo přijato.

4.5. Smlouva č. 2K/2017 o nájmu urnového místa v kolumbáriu 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 2K/2017 o nájmu urnového místa 
v kolumbáriu a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.

4.5.a) Současně je vyhotovena Kupní smlouva č. 2K/2017 na epitafní desku č. 2 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Kupní smlouvu č. 2K/2017 a pověřuje starostku 
k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.

4.6. VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště
Usnesení: rada obce bere na vědomí stav VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště.

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

Ing. Blanka Končická MBA                                                 Irena Kynclová
            místostarostka                                                                starostka




