
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 11. 12. 2017 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 11. 12. 2017 přijala toto usnesení: 

 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov, na rok 2018 a doporučuje zapracovat do 

rozpočtu obce Troubsko částku 1,200.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

  

3.1.a)  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov, na roky 2019 a 2020. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2018   ve výši 5.000 Kč pro 

Mariáš plus z.s.  

Návrh usnesení: rada obce neschvaluje poskytnutí individuální dotace  ve výši 5.000 Kč na 

pořádání turnaje ve voleném mariáši „Troubský mariáš“ spolku Mariáš plus z.s.. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2018 pro K.A.T. Troubsko z.s. 

ve výši 30.000 Kč  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje, na základě žádosti, poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu obce pro rok 2018  pro K.A.T. Troubsko z.s. ve výši  20.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2018 pro Myslivecký spolek 

Výrovka ve výši 19.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 

2018  pro Myslivecký spolek Výrovka ve výši 19.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2018 pro Podskalák z.s. 

Troubsko ve výši 60.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2018   pro Podskalák z. s.  ve výši 60.000 Kč.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby „16010-

043582 VPIC Troubsko Veselka rek. kanalizace“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

v rámci stavby „16010-043582 VPIC Troubsko Veselka rek. kanalizace“ a pověřuje starostku 

k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 



3.7. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Souhlas s odstraněním stavby v u. Pod Vinohrady na pozemku parc.č. 1059  

- Oznámení o pokračování řízení a seznáení s podklady pro vydání rozhodnutí – 

změna stavby před dokončením – výstavba dvou polyfunkčních objektů služeb 

a kanceláří s přidruženým bydlením v Troubsku na parc.č. 188/1    

- Rozhodnutí o umístění stavby a stavení povolení na výstavbu víceúčelového 

hřiště v ul. Lišky na pozemku parc.č. 449/1-3, 1516/1, 1517/1, 1552/1, 1552/11  

b) MěÚ Šlapanice: 

- Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích – změna místní úpravy provozu – zřízení 

přechodné autobusové zastávky „Troubsko – Nová“ na silnici č. III/15269 ul. 

Nár. Odboje, před křižovatkou s ulicemi Ostopovická a Nová  

- Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva ve 

věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Družstevní a 

účelové komunikaci p.č. 1408/13 v obci Troubsko dle předložené PD  

- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení  o povolení stavby „Vrtaná studna“ 

na pozemku parc.č. 1011/4  

c) Krajský úřad JMK – Rozhodnutí – zamítnutí odvolání spolku VODA Z TETČIC 

k napadené územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem pod č.j. MR-S 12992-09-

OSU-Bo-255 ze dne 7. 11. 2016 se potvrzuje – ve věci „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno 

– Zastávka u Brna“  

d) Katastrální úřad pro JMK, katastrální pracoviště Brno – venkov: 

- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-

21631/2017-703 – zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti dle 

energetického zákona smlouvy č.: BM-014330043335/001 na pozemku parc.č. 

1494, 1492  

- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp.zn. V-

21685/2017-703 – darovací smlouva parc.č. 425/5  

- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp.zn. V-

21686/2017-703 – darovací smlouva parc.č. 425/4  

- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp.zn. V-

21687/2017-703 – Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 1491/1  

e) Exekutorský úřad Brno – město – Usnesení o provedení elektronické dražby č.j. 030 

EX 2355/11-217 dne 25. 1. 2017  

f) Zpráva o stavu na úseku požární ochrany r. 2017 

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

 

4. Různé 

 

4.1. Příloha č. 1 na rok 2018 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů – rozúčtování skutečných nákladů obce za rok 

2017  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Přílohu č. 1 na rok 

2018 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s  

výší poplatku 400 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 



4.2. Smlouva č. 166N/2018 o nájmu hrobového místa  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje, na základě žádosti, Smlouvu č. 166N/2018  o nájmu 

hrobového místa s p. Z. S. a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

4.3. Dodatek č. 1  ke  Smlouvě o výpůjčce se ZŠ a MŠ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce se Základní 

školou a Mateřskou školou Troubsko, Brno – venkov, příspěvkovou organizací a pověřuje 

starostku podpisu tohoto dodatku. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Dobrovolné vstupné na VII. ročník Vánočního jarmarku ve výši 4. 266 Kč 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje předání finanční částky z dobrovolného vstupného na 

VII. ročník Vánočního jarmarku ve výši 4.266 Kč příspěvkové organizaci Základní škola a 

mateřská škola Troubsko, okres Brno – venkov, jako příspěvek pro potřeby ZŠ a MŠ 

Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Oprava okapového chodníku okolo budovy MŠ Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje opravu okapového chodníku okolo budovy MŠ 

Troubsko firmou František Mezulánik, IČO: 45600694, Troubsko, v celkové výši 15.000 Kč 

včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Rozpočtové opatření č. 12/2017  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2017. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Seznam veřejných zakázek – celkový přehled 

Přehled VZ:  

 

4.7.a) VZ 1/2015 Výstavba chodníku na ul. Jihlavská 

Usnesení:  rada obce bere na vědomí stav VZ 1/2015 Výstavba chodníku na ul. Jihlavská. 

 

4.7.b) VZ 16/2015 Rekonstrukce budovy obecního úřadu Troubsko 

Usnesení: rada obce bere na vědomí stav VZ 16/2015 Rekonstrukce budovy obecního úřadu 

Troubsko. 

 

4.7.c) VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště 

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

 

4.7.d) VZ 9/2016 Obnova krytu vozovky ul. Školní  
Usnesení:  rada obce bere na vědomí stav VZ 9/2016 Obnova krytu vozovky ul. Školní. 

 

4.7.e) VZ 1/2017 Výstavba kolumbária  - 2. část   
Usnesení:  rada obce bere na vědomí dokončení  VZ 1/2017 Výstavba kolumbária – 2. část. 

 

 

 



4.7.f) VZ 2/2017 Výstavba nového přechodu z NO do parku a výstavba lávky na ul. 

Školní   
Usnesení:  rada obce bere na vědomí stav VZ 2/2017 Výstavba nového přechodu z NO do 

parku a výstavba lávky na ul. Školní. 

 

4.7.g) VZ 3/2017 Úprava parku – výstavba lávky (ne u přechodu), parkové úpravy na 

návsi a v okolí budovy OÚ   
Usnesení:  rada obce bere na vědomí stav  VZ 3/2017 Úprava parku – výstavba lávky (ne u 

přechodu), parkové úpravy na návsi a v okolí budovy OÚ. 

 

4.7.h) VZ 4/2017 Výstavba VO na přechodu pro chodce u budovy OÚ   
Usnesení:  rada obce bere na vědomí dokončení  VZ 4/2017 Výstavba VO na přechodu pro 

chodce u budovy OÚ. 

 

4.7.ch) VZ 5/2017 Obec Troubsko – komunální traktor   
Usnesení:  rada obce bere na vědomí dokončení  VZ 5/2017 Obec Troubsko – komunální 

traktor. 

 

4.7.i) VZ 6/2017 Nákup služebního vozidla OÚ   
Usnesení:  rada obce bere na vědomí dokončení  VZ 6/2017 Nákup služebního vozidla OÚ. 

 

4.7.j) VZ 7/2017 Výstavba – prodloužení ul. Družstevní - dokončení   
Usnesení:  rada obce bere na vědomí stav  VZ 7/2017 Výstavba – prodloužení ul. Družstevní 

– dokončení. 

 

4.7.k) VZ 8/2017 Oprava vodovodu a přípojky splaškové kanalizace v MŠ   
Usnesení:  rada obce bere na vědomí dokončení  VZ 8/2017 Oprava vodovodu a přípojky 

splaškové kanalizace v MŠ. 

 

4.7.l) VZ 9/2017 Stavební úpravy v MŠ   
Usnesení: rada obce bere na vědomí dokončení VZ 9/2017 Stavební úpravy v MŠ. 

 

4.7.m) VZ 10/2017 Výměna zářivkových svítidel v ZŠ   
Usnesení:  rada obce bere na vědomí dokončení  VZ 10/2017 Výměna zářivkových svítidel 

v ZŠ. 

 

4.7.n) VZ 11/2017 Rekonstrukce prostor České pošty   
Usnesení:  rada obce bere na vědomí stav VZ 11/2017 Rekonstrukce prostor České pošty. 

 

4.7.o) VZ 12/2017 Svoz komunálního a tříděného odpadu   
Usnesení:  rada obce bere na vědomí dokončení  VZ 12/2017 Svoz komunálního a tříděného 

odpadu. 

 

4.7.p) VZ 13/2017 Oprava schodiště na hřbitově   
Usnesení:  rada obce bere na vědomí dokončení  VZ 13/2017 Oprava schodiště na hřbitově 

 

 

 

 

 



4.7.q) VZ 14/2017 Výstavba parkoviště u hřbitova   
Usnesení:  rada obce bere na vědomí dokončení  VZ 14/2017 Výstavba parkoviště u 

hřbitova. 

 

4.7.r) VZ 15/2017 Renovace herních prvků zahrady MŠ   
Usnesení:  rada obce bere na vědomí stav  VZ 15/2017 Renovace herních prvků zahrady 

MŠ. 

 

4.7.s) VZ 16/2017 Oprava VO na ul. Polní   
Usnesení:  rada obce bere na vědomí dokončení  VZ 16/2017 Oprava VO na ul. Polní. 

 

4.8.Smlouvy o nájmu hrobových míst viz. seznam 12 smluv   

Návrh usnesení:  rada obce schvaluje Smlouvy o nájmu hrobových míst dle přiloženého 

seznamu (příloha č. 4 zápisu)  a pověřuje starostku k podpisu těchto Smluv. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

Zapsala dne 12. 12. 2017 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Ing. Blanka Končická MBA                                                     Irena Kynclová 

            místostarostka                                                                   starostka 

 

 

 

 

 

 




