
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 19. 2. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 19. 2. 2018 přijala toto usnesení: 

 

2. Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.2. Vyjádření k „Územní studii nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 

metropolitní rozvojové oblasti Brno“   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje připomínky k 1. etapě územní studie, podkladu pro 

Aktualizaci Zásad územního rozvoje JMK ve znění viz. příloha č. 1 tohoto zápisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.3. Žádost o vyjádření ke stavbě RD s garáží na pozemku parc.č. 1442/112 a 1442/121  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě rodinného domu s garáží 

na pozemku parc.č. 1442/112 a 1442/121, dle přiložené projektové dokumentace (označené 

k datu 11/2017). 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.4. Žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení – stavební úpravy a nástavba RD na ulici 

Nová č.p. 289  

Návrh usnesení:  rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavebním úpravám a nástavbě 

rodinného domu na ulici Nová č. p. 289/43, dle přiložené projektové dokumentace (označené 

k datu prosinec 2017). 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.5. Žádost o stanovisko k výstavbě objektu skladu na parc.č. 52/1 a 52/2  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o zaslání žádosti o územně plánovací informaci na MěÚ 

Šlapanice, odb. územní plánování. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.6. Podnět k nápravě průběhu cesty vedené v obecní části Troubsko – Veselka parc.č. 

1256/67   

Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí připojení se k podnětu k nápravě průběhu cesty 

vedené v obecní části Troubsko – Veselka, parc.č. 1256/67,  majitele pozemku parc.č. 868. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Výzva zastupitelům obcí a měst ČR k doplacení odměn členů okrskových volebních 

komisí z vlastního rozpočtu  – otevřený dopis   

Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí výzvu doplacení odměn členů okrskových 

volebních komisí z vlastního rozpočtu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Účetní závěrka roku 2017 Základní školy a mateřské školy Troubsko  

Návrh usnesení:   rada obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017příspěvkové organizace ZŠ 

a MŠ Troubsko dle Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2017.  

Usnesení bylo přijato. 

 

 



 

3.3. Žádost o odsouhlasení přerozdělení hospodářského výsledku z roku 2017 příspěvkové 

organizace  ZŠ a MŠ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje přerozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Troubsko za rok 2017 ve výši 55.775,52 Kč následovně: do  fondu 

rezervního 40.775,52 Kč a do fondu odměn 15.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. ZŠ a MŠ Troubsko – Návrh rozpočtu na provozní dotaci od obce Troubsko  na rok 

2018  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce zapracovat do rozpočtu obce 

Troubsko na rok 2018  částku  1,200.000 Kč  jako provozní dotaci pro Základní školu a 

mateřskou školu Troubsko, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizaci, IČO: 75023181. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Rekapitulace stavu budovy a požadavky na úpravy v ZŠ Troubsko   

Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí rekapitulaci stavu budovy a požadavky na 

úpravy v ZŠ Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Rekapitulace stavu budovy a požadavky na úpravy v MŠ Troubsko   

Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí rekapitulaci stavu budovy a požadavky na 

úpravy v MŠ Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 

přestupků s Městem Šlapanice  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu ke schválení Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s Městem Šlapanice. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3.8. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Oznámení zahájení územního řízení – přípojka vody a přípojka splaškové 

kanalizace k pozemku v ul. Jihlavská na pozemku parc.č. 1289/53, 1481/1 a 

1521  

- Oznámení pokračování řízení o dodatečné povolení stavby a pozvání 

k ústnímu jednání – stavební úpravy a nástavba RD v ul. Jarní č.p. 663  

- Oznámení o zrušení termínu ve věci kontrolní prohlídky – půdní vestavba 

v RD Zámecká č.p. 88  

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

pozemku parc.č. 233/1 a 233/4  

- Rozhodnutí k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě „Vrtaná 

studna na pozemku parc.č. 1011/4“  

- Oznámení o pokračování řízení – stavební úpravy a nástavba objektu – objekt 

sídla společnosti s administrativou a bytovými jednotkami v ul. Jihlavská – 

změna stavby na bytový dům na parc.č. 1193, 1194/4, 1195/1, 1196/1, 1198/1  



- Výzva vyjádření k podanému odvolání – bytový dům včetně technického 

napojení stavby a zpevněných ploch v ul. Jihlavská na pozemku parc.č. 1194/4, 

1195/1, 1196/1, 1198/1, 1481/1  

- Rozhodnutí dodatečné povolení stavby – dvorní stavba u RD – dvorní 

přístřešek s garáží a vnější schodiště k RD na pozemku parc.č. 1119/1  

- Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna na pozemku 

parc.č. 1017  

b) Krajský úřad JMK: 

- Rozhodnutí – souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rosice 

a obcí Troubsko o obecní policii po dobu neurčitou  

- Rozhodnutí – změna provozovateli Vodárenské akciové společnosti, a.s. – 

doplnění majetku k provozování – identif. číslo majetkové evidence – 6216-

768715-49458892-3/1 Troubsko  

c) Ministerstvo ŽP – „Rychlostní silnice R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim“ ukončení 

posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.  

d) Exekutorský úřad Brno – město, JUDr. A. Blažková – Usnesení o zastavení 

exekučního řízení č.j. 19 EXE 1163/2014-21 z důvodu ustanovení §268 odst. 1 písm. c) 

zák. č. 99/1963 Sb. ve spojení s ustanovením § 55 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb.  

e) Exekutorský úřad Praha, JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.,-dražební vyhláška č.j. 067 

EX 17701/15-54 dne 22. 3. 2018 ve 14 hod. 

f) Okresní soud Brno – venkov – zánik funkce přísedícího u OS Brno –venkov – paní M. 

Z. 

g) ZŠ a MŠ Troubsko – Oznámení o uzavření MŠ ve dnech od 16. 7. 2018 do 31. 8. 2018. 

Školní rok 2018/2019 bude zahájen 3. 9. 2018.  

h) EKO-KOM, a.s. – vytříděné množství odpadu za 10-12/2017 celkem 24,057 t a 

odměna je 45.579,27 Kč + odměna za zajištění využití odpadů z obalů 11.250 Kč – tj. 

celkem 56.829,50  

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

 

 

4. Různé 

 

4.1. Vnitřní směrnice č. S1/18 Přidělování a platby hrobových míst 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Vnitřní směrnici č. S1/18 Přidělování a platby 

hrobových míst. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Smlouva č. 4K/2018 o nájmu urnového místa v kolumbáriu  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 4K/2018 o nájmu urnového místa 

v kolumbáriu a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2.a)  Současně je vyhotovena Kupní smlouva č. 4K/2018 na epitafní desku v celkové výši 

4.210 Kč s kupujícím paní M. V., která je připojena ke kolumbárnímu místu – oknu a je 

odnímatelná.  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Kupní smlouvu č. 4K/2018 a pověřuje starostku 

k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 



4.3. Smlouva č. 9K/2018 o nájmu urnového místa v kolumbáriu  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 9K/2018 o nájmu urnového místa 

v kolumbáriu a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3.a)  Současně je vyhotovena Kupní smlouva č. 9K/2018 na epitafní desku v celkové výši 

4.210 Kč s kupujícím paní J.Z., která je připojena ke kolumbárnímu místu – oknu a je 

odnímatelná.  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Kupní smlouvu č. 9K/2018 a pověřuje starostku 

k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Inventarizace majetku Obce Troubsko za rok 2017 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje inventarizaci majetku Obce Troubsko za rok 2017     

a  schvaluje vyřazení majetku dle zprávy likvidační komise.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Nákup 3 ks tiskáren Canon i-SENSYS MFG411dw do kanceláří OÚ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje nákup 3 ks tiskáren Canon i-SENSYS MFG11dw do 

kanceláří OÚ Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.5.a) Cenová nabídka na nákup 3 ks tiskáren Canon i-SENSYS MFG11dw 

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

26282470,  na nákup 3 ks tiskáren Canon i-SENSYS MFG411 dw  v celkové částce          

23.559 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Prodej vyřazeného majetku – traktor LT 4140G na náhradní díly 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje prodej vyřazeného majetku – traktor LT 4140G na 

náhradní díly firmě HITL, s.r.o., Dobelice, IČO: 25321765, za částku 23.000 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Servisní práce -  eko-WC na místním hřbitově 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje servisní práce ekoWC na místním hřbitově firmou 

Sebak spol. s r.o., IČO: 60696834, Brno 4x ročně za celkovou částku 6.440 Kč včetně 15% 

DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.8. Vyhlášení veřejné zakázky VZ 1/2018 na opravu střechy budovy základní školy 

Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje  vyhlášení veřejné zakázky VZ 1/2018 na opravu 

střechy budovy základní školy Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 



 

4.9. Vyhlášení VZ 2/2018  na zbudování závlahy fotbalového hřiště v Troubsku na  

pozemku parc.č. 1552/1 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení vyhlášení veřejné 

zakázky VZ 2/2018 na zbudování závlahy fotbalového hřiště v Troubsku na parc.č. 1552/1. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.10. Výběr zhotovitele k VZ 11/2017 Rekonstrukce prostor České pošty 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o zhotoviteli k VZ 11/2017 Rekonstrukce prostor České 

pošty firmě Bednář Petr, IČO: 75772639, Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

Zapsala dne 23. 2. 2018 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

 

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

      

 Ing. Blanka Končická MBA                                               Irena Kynclová 

            místostarostka                                                             starostka 

 

 

 

 


