
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 13. 11. 2017 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 13. 11. 2017 přijala toto usnesení: 

 

 

2. Došlá pošta 

 

2.1. Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.  

 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o připojení se k „Prohlášení zástupců obcí a 

dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 

14/2017 Sb.“ ze dne 26. 10. 2017, iniciovanému Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.2. Příspěvek na financování nadstandardu dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2018  

 

Usnesení: rada obce bere na vědomí výši finančního příspěvku na nadstandard dopravní 

obslužnosti IDS JMK na rok 2018 ve výši 10.504 Kč vyčíslen společností KORDIS JMK, a.s. 

Brno. 

 

2.3.Žádost o povolení dočasného užívání veřejného prostranství parc.č. 1509/5  

Návrh usnesení: rada obce souhlasí s prodloužením dočasného užívání veřejného 

prostranství parc.č. 1509/5 před RD U Rybníka 127/8 v době do 25. 11. 2017 na umístění sila 

na omítkové směsi.  

Usnesení bylo přijato. 

 

2.4.Žádost o uzavření Smlouvy č. 1030041873/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na akci „Střelice, Mastná Hora, sm.NN, Michalec – e.on“  

 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 1030041873/001 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene na akci „Střelice, Mastná Hora, sm.NN, Michalec – e.on“ se 

společností E.ON Distribuce, a.s. zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o. a pověřuje 

starostku k podpisu této smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.5. Oznámení o uzavření MŠ Troubsko ve dnech 27. 12. – 29. 12. 2017  

Usnesení: rada obce bere na vědomí uzavření MŠ Troubsko ve dnech 27. – 29. 12. 2017. 

 

2.6. Volby přísedících Okresního soudu Brno – venkov na funkční období let 2018-2022  

 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení volbu přísedícího 

Okresního soudu Brno – venkov na funkční období let 2018 – 2022 paní Olgu Hrušákovou, 

dle návrhu na zvolení OS Brno-venkov. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 



2.7. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Oznámení o pokračování stavebního řízení – novostavba RD na pozemku 

parc.č. 851/1  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – novostavba RD v ul. 

Družstevní parc.č. 1404/2  

- Územní souhlas – vodovodní přípojka k pozemku parc.č. 1266/1, 1481/1, 

1505/1 v ul. Jihlavská  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – zahradní domek u RD 

Ostopovická na parc.č. 1446/7 a 1446/123  

b) MěÚ Šlapanice: 

- Rozhodnutí – zákaz užívání stavby vodního díla pod názvem „Vodovodní řad a 

přeložka splaškové kanalizace v k. ú. Troubsko“ na pozemcích parc.č. 366/23, 

366/25, 366/26, 366/59  

c) MZ ČR – Opatření obecné povahy – vlastníkům lesa  

d) Katastrální úřad pro JMK  

- Oznámení o zahájení řízení – smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná 

BM-014330043335/001 ze dne 3. 10. 2017 na parc.č. 1492 a 1494  

- Informace o vyznačení plomby u parc.č. 1494 a 1492 na základě listiny – 

Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná BM-014330043335/001  

e) SVaK Ivančice – Návrh rozpočtu pro rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu – návrh  

f) SVaK Ivančice – Oznámení o konání řádné valné hromady SVaK Ivančice 24. 11. 

2017  

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

 

3. Různé 

 

3.1. Vyhodnocení VZ 12/2017 Svoz komunálního a tříděného odpadu 

 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o vítězném uchazeči k VZ 12/2017 společnosti AVE 

CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.1.a) Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/0500009/316001024/18   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení  Smlouvu o sběru, 

přepravě a odstraňování odpadu č. S/0500009/316001024/18  se společností AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089 v celkové částce 1,956.805,50 Kč včetně DPH na 

dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Plán inventur obce Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Plán inventur obce Troubsko za rok 2017.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Výměna osvětlení v kancelářích OÚ Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje výměnu osvětlení v kancelářích OÚ Troubsko firmou 

ELEKTROPRÁCE Procházka, Brno, IČ: 15552314 v celkové částce 33.679 Kč včetně DPH.  

Usnesení bylo přijato. 

 



3.4. VZ 6/2017 Nákup služebního vozidla OÚ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Auto Pokorný motors s.r.o., 

Brno, IČ: 26898152 na nákup vozidla Hyundai i 20  1,2 75k Family+  v celkové výši 273.760 

Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Změna zhotovitele nového nábytku do sborovny v budově ZŠ Troubsko 

Usnesení: rada obce bere na vědomí změnu zhotovitele  nového  nábytku do sborovny ZŠ 

Troubsko – firmu Stolařství Uhlíř Pavel, Váženy nad Litavou, IČ: 67597823. 

 

3.6. Rozpočtové opatření č. 10/2017  

Usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2017. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Zapsala dne 20. 11. 2017  Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Ing. Blanka Končická MBA                                                     Irena Kynclová 

            místostarostka                                                                 starostka 

 

 




