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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 18. 2. 2019 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 18. 2. 2019 přijala toto usnesení: 

 

Průběh jednání Rady  obce: 

 

1. Zahájení a schválení pořadu schůze 

 

Jednání bylo zahájeno starostkou v 17.00 hod., zapisovatelem byla určena paní I. Šimečková. 

Rada obce schvaluje pořad jednání. 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1. Generální rekonstrukce 2 ks pojížděných mostních konstrukcí X2 a X5 přes 

Aušperský potok  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje generální rekonstrukci mostu X2, u prodejny Hruška 

jako jednosměrný s chodníkem pro chodce a  mostu X5, u budovy ZŠ jako obousměrný 

s chodníkem pro chodce.  

Usnesení bylo přijato. 

 

2.2. Podnět k provedení přezkumného řízení kolaudačního souhlasu na objekt firmy 

SEPARA-EKO   

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o připojení se k Podnětu k provedení přezkumného 

řízení kolaudačního souhlasu na objekt firmy SEPARA-EKO, podaného na Krajský úřad 

Jihomoravského kraje pod č.j. JMK 22607/2019. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

3.1. Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o poskytování odborných knihovnických 

služeb se Společenským a kulturním centrem Kuřim, příspěvkovou organizací, IČO: 

07577346, Kuřim a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Zpracovatelská smlouva se Společenským a kulturním centrem Kuřim, příspěvkovou 

organizací  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Zpracovatelskou smlouvu se Společenským a 

kulturním centrem Kuřim, příspěvkovou organizací, IČO: 07577346, Kuřim a pověřuje 

starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru „Prodloužení vodovodního řadu a dešťové 

kanalizace + přípojky pro plánovaný RD na parc.č. 1442/115“   

Návrh usnesení: rada obce požaduje: 

1. doložení projektové dokumentace, alt. informace jak bude řešen příjezd k RD na 

pozemku parc.č. 1442/115 

2. doložení způsobu, jakým bude stavebník hospodařit s dešťovými vodami na 

předmětném pozemku  

3. upravit projektovou dokumentaci na prodloužení sítí (vodovod, plynovod a dešťová 

kanalizace) za hranu zpevněné části komunikace 

Usnesení bylo přijato. 
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3.4. Žádost o stanovisko obce k používání chemického posypu komunikací, které leží 

v katastru obce Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce rozhodne na příštím jednání rady obce po obdržení stanoviska 

Ing. Švestky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Zdůvodnění finanční operace – ZŠ a MŠ Troubsko  

Usnesení: rada obce bere na vědomí zdůvodnění finanční operace, týkající se částky 31.327 

Kč oprava žaluzií v ZŠ a MŠ Troubsko. 

 

3.6. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 pro Centrum pro dětský sluch 

Tamtam, o.p.s. ve výši 6.000 Kč   

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

z rozpočtu obce pro rok 2019 pro Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČO: 00499811 

ve výši 6.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Troubsko – Centrum pro 

dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje  Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Obce Troubsko s Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČO: 7118025, Praha ve výši 

6.000 Kč na ranou péči 2019  a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Stížnost na činnost podnikatelských subjektů na ulici Jihlavská v místní části 

Troubsko – Veselka   

Usnesení: rada obce bere na vědomí stížnost občanů Veselky na činnost podnikatelských 

subjektů na ulici Jihlavská na pozemcích parc.č. 1289/37 – 1289/61 s tím, že se jí bude 

zabývat, bude provedeno šetření a na základě výsledků šetření bude zvolen další postup. 

 

3.9. Rada informativně 

 

    a) MěÚ Šlapanice: 

       - veřejná vyhláška – Oznámení o změně obsahu žádosti v zahájeném vodoprávním řízení 

„Obytný soubor Troubsko – Veselka dešťová a splašková kanalizace, vodovod, úprava koryta 

potoka v k. ú. Troubsko“  

   - veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na 

pozemní komunikaci – ul. U Rybníka (u RD 126/26 a RD č.p. 16) a ul. Pod Vinohrady (u RD 

č.p. 58a)  – instalace zpomalovacích prahů a zpomalení dopravy v této zóně  

   - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky z obecných požadavků na 

výstavbu na parc.č. 1121,  spočívající v nedodržení nejmenší odstupové vzdálenosti studny 

individuálního zásobování vodu od veřejné pozemní komunikace parc.č. 1506/1  

 

b) ZŠ a MŠ Troubsko – Oznámení o uzavření MŠ Troubsko dne 18. 4. 2019 z důvodu 

školení pedagogických pracovníků 

c) EKO-KOM, a.s. – množství vytříděného odpadu za 10-12/2018  

d) Policie ČR – Usnesení odložení trestní věci podezření ze spáchání přečinu poškození 

cizí věci – čtyři plastové odpadkové koše v obci Troubsko  

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

 

4.1. Cestovní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné a stanovení 

průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2019  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení přílohu č. 1,      

odst. 2, vnitřní směrnice č. 3/2010 Cestovní náhrady za používání silničních motorových 

vozidel, stravné a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2019: 

a)   82 Kč pracovní cesta   5 – 12 hod. 

b) 124 Kč pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 

c) 195 Kč pracovní cesta déle než 18 hod. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Smlouva o smlouvě budoucí darovací na převod nemovitého majetku  

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

smlouvě budoucí darovací na převod nemovitého majetku s firmou Rezidence TROUBSKO 

s.r.o., IČO: 28334051, Brno dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Rozhodnutí o pořizovateli územního plánu obce Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce: 

- revokovat 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. 

- aby rozhodlo, 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. 

- aby rozhodlo, že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení územního plánu obce Troubsko 

bude JUDr. Milan Švejda, PhD. 

- schválit uzavření Příkazní smlouvy s Ing. arch. Radkem Bočkem, IČO: 88184684, Písek 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Dodatek č. 2 ke 

Smlouvě o dílo, ze dne 12. 6. 2018 s firmou SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN,s.r.o., IČ: 

25560191, Zlín, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Prodloužení zajištění prací spojených s výkonem TDI při realizaci stavby VZ 2/2016 

Výstavba víceúčelového hřiště II  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje prodloužení zajištění prací spojených s výkonem TDI 

při realizaci stavby VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště s Ing. Pavlem Krejčím, IČO: 

76098818, Brno na období 1 – 4/2019. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.6. Podání žádosti o dotaci – Evropská dotace Operační program životního prostředí – 

Modernizace rozhlasu, digitální protipovodňový systém  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení podání žádosti o 

dotaci – Evropská dotace Operační program životního prostředí – Modernizace rozhlasu, 

digitální protipovodňový systém. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Podání žádosti o dotaci – Oprava stávající hřbitovní zdi 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení podání žádosti o 

dotaci – Oprava stávající hřbitovní zdi.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Podání žádosti o dotaci na restaurování litinového kříže na hřbitově 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení podání žádosti o 

dotaci na restaurování litinového kříže na hřbitově v Troubsku. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.9. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci ke stavbě „Parkovací stání ul. Nová (od 

zahradnictví – konec obce), k. ú. Troubsko (768715)  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy SPRINCL s.r.o., IČO: 

06324827, Brno na projektovou dokumentaci ke stavbě „Parkovací stání ul. Nová“ v celkové 

částce 131.300 Kč.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.10. Cenová nabídka „Most ev. č. X2 přes Aušperský potok u prodejny Hruška 

v Troubsku“ – projektová dokumentace a inženýrská činnost   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy PS MOZADO s.r.o., IČO: 

03559840, Sobotovice na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti ke stavbě 

„Most ev. č. X2 přes Aušperský potok u prodejny Hruška v Troubsku“ v celkové částce 

313.000 Kč bez DPH, tj. 378.730 Kč včetně DPH a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o 

dílo a k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.11. Cenová nabídka „Most ev. č. X5 přes Aušperský potok u ZŠ Troubsko“ – projektová 

dokumentace a inženýrská činnost   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy PS MOZADO s.r.o., IČO: 

03559840, Sobotovice na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost ke 

stavbě „Most ev. č. X5 přes Aušperský potok u ZŠ Troubsko“ v celkové částce 313.000 Kč 

bez DPH, tj. 378.730 Kč včetně DPH a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo a 

k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.12. Pojištění majetku obce  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje spolupráci obce v oblasti pojištění majetku obce a 

odpovědnosti za škody s pojišťovacím makléřem RENOMIA, a. s. a doporučuje ZO ke 

schválení přepracování pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s. a v rámci ní navýšit 

pojištěné odpovědnosti z 5 mil. Kč na 10 mil. Kč s navýšením 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 
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výši 2 mil. Kč a pověřuje starostku k právnímu jednání s pojišťovacím makléřem 

RENOMIA, a. s. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.13. Cenová nabídka na kácení 1 ks suchého modřínu na hřbitově v Troubsku   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Karel Bartoň, IČO. 76149463, 

Omice na kácení 1 ks modřínu na hřbitově v Troubsku v celkové částce 5.760 Kč bez DPH, tj. 

6.970 Kč včetně DPH a pověřuje starostku vystavením objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.14. Cenová nabídka – nástěnky, sloupky, poklop Veselka  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Bednář Petr, IČO: 75772639, 

Troubsko na provedení prací oprava poklopu Veselka, usazení nástěnek a sloupků Veselka 

v celkové částce 12.672 Kč bez DPH, tj. 15.333 Kč včetně DPH a pověřuje starostku 

vystavením objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.15. Vybavení kabin u víceúčelového hřiště Troubsko - pověření 

Návrh usnesení:  rada obce pověřuje místostarostu p. V. Volánka k nákupu vybavení kabin 

u víceúčelového hřiště Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19:50  hod. následující schůze rady obce se bude konat ve čtvrtek  

28. 2. 2019 od 17.00 hod. 

 

Vyhotovila dne 21. 2. 2019 Ivana Šimečková 

 

 

………………………………… ……………………………………

 

       Vítězslav Volánek                                                      Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                      starostka 

 




