
1 

 

VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 28. 2. 2019 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 28. 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. Žádost o stanovisko obce k používání chemického posypu komunikací, které leží 

v katastru obce Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce neschvaluje změnu technologie posypu ze štěrkopísku, štěrku na 

kamennou sůl (NaCl) skrápěnou solným roztokem.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

3.1. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.:BM-014330052585/001 v rámci 

akce „Troubsko, Vyšehrad, sm. NN, Zbíral“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o věcném břemeni č.:BM-014330052585/001 

v rámci akce „Troubsko, Vyšehrad, sm. NN, Zbíral“ se společností E.ON Distribuce, a.s., 

IČO: 28085400, České Budějovice a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o vyjádření k PD vodovodní přípojky pro RD v ul. Nár. Odboje 47/23  

Návrh usnesení:  rada obce vydává souhlasné stanovisko  se stavbou vodovodní přípojky 

k rodinnému domu Nár. Odboje 47/23 na pozemku parc.č. 128 a parc.č. 1492, dle přiložené 

situace stavby označené k datu 12/2018  za podmínky, že bude mezi obcí Troubsko a 

investorem uzavřena smlouva o právu provést stavbu, jejímž obsahem bude, mimo jiné 

podmínka držení místa zásahu v bezvadném stavu po dobu 5 let, zásypy a obsypy potrubí 

budou před položením dlažby dostatečně zhutněny, bude doložena únosnost pláně chodníku, a 

celé dílo bude převzato zástupcem obce.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2.a) Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky k RD Nár. Odboje 47/23  na 

parc.č. 128 a 1492 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky 

k RD  Nár. Odboje 47/23 a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Zpráva o výsledku kontroly ZŠ a MŠ Troubsko rok 2018  

Usnesení: rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly ZŠ a MŠ Troubsko rok 

2018 zpracovanou firmou AUDIT-DANĚ spol. s r.o., Brno. 

 

3.4. Návrh na pořízení změny územního plánu  

Usnesení: rada obce bere na vědomí podnět na pořízení změny územního plánu parc.č. 

1509/12, parc.č. 1298, parc.č. 1297/6, parc.č. 1299  a projedná jej při pořizování změn ÚP. 
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3.5. Podnět k nápravě průběhu cesty vedené v obecní části Troubsko – Veselka   

Usnesení: rada obce bere na vědomí podnět občanů k nápravě průběhu cesty vedené 

v obecní části Troubsko – Veselka pod parc.č. 1256/67 s tím, že se jím bude dále zabývat.

     

3.6. Žádost o vyjádření k dopravně inženýrským opatřením „Uzavírka mostu ev. č. 42-

001“ v rámci akce „I/42 Brno VMO Žabovřeská I-I“  

Návrh usnesení:  rada obce vydává souhlasné stanovisko  k dopravně inženýrským 

opatřením „Uzavírka mostu ev. č. 42 – 001“ v rámci akce „I/42 Brno VMO Žabovřeská I-I“.       

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Žádost o poskytnutí finančního daru na nákup věcných darů do soutěže o ceny na 

Maškarní ostatkovou zábavu 2019  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru spolku K.A.T. Troubsko 

z.s. ve výši 4.000 Kč na nákup věcných darů do soutěže o ceny na Ostatkovou zábavu, 

pořádanou dne 5. 3. 2019. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Žádost o poskytnutí finančního daru na nákup věcných darů/cen do soutěže o ceny na 

florbalový turnaj   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru Základní škole a mateřské 

škole Troubsko, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci ve výši 3.000 Kč na nákup 

věcných cen do soutěže o ceny na florbalový turnaj. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.9. Žádost o souhlas se záměrem stavby reklamního zařízení – bigboard na parc.č. 

1289/37  

Návrh usnesení: rada obce požaduje doplnění žádosti  o řádné označení stavebního řízení, 

které v rámci akce stavby reklamního zařízení na pozemku parc.č. 1289/37 údajně probíhá a 

dále objasnění vlastnických a účastnických vztahů k této stavbě. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.10. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Troubsko za rok 2018    

Usnesení: rada obce bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Troubsko za rok 

2018. 

 

3.11. Odvolání proti Rozhodnutí povolení připojení sousední nemovitosti „Troubsko – 

AUSTO Baumaschinen – Dopravní napojení“ HAS-Př_902-Troubsko-ALDYCO-R  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje podání odvolání proti Rozhodnutí povolení připojení 

sousední nemovitosti „Troubsko – AUSTO Baumaschinen – Dopravní napojení“ HAS-

Př_902-Troubsko-ALDYCO-R a pověřuje starostku k jeho podpisu a odeslání na MěÚ 

Šlapanice. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3.12. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Územní souhlas vodovodní přípojka k RD v ul. Pod Vinohrady č.p.353   

- Územní souhlas přípojka NN – Troubsko, Zahradní, svod NN, Skovajsa   

- Územní souhlas vodovodní přípojka k RD v ul. Pod Vinohrady č.p.371   
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- Vyjádření k rekonstrukci litinového kříže umístěného na ploše hřbitova na pozemku 

parc.č. 386/1  

- Vyjádření k opravě hřbitovní zdi na pozemku parc.č. 386/1  

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

na pozemku parc.č. 414/6 a 414/7  

- Rozhodnutí zamítnutí stavby – Přístavba bytového domu Troubsko č.p. 62, Polní 1 na 

pozemku parc.č. 28  

- Rozhodnutí – schválení stavebního záměru – novostavba RD včetně technického 

napojení na parc.č. 1442/118 a 1442/119  

- Usnesení zastavení řízení o odstranění stavby – nástavba a stavební úpravy RD v ul. U 

Rybníka č.p. 170  

- Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby – stavba na pozemku parc.č. 1407/1  

- Územní souhlas – plachtová hala na pozemku parc.č. 498/1  

b) MěÚ Šlapanice: Rozhodnutí – povolení výjimky z obecných požadavků na 

výstavbu „Vrtaná studna na pozemku parc.č. 1121, k. ú. Troubsko“   

c) Krajský úřad JMK: 

- Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky ze základních podmínek 

ochrany zvláště chráněných druhů živočichů – druhy ryb – jelec jesen, drsek menší, 

drsek větší, ježdík žlutý, cejn perleťový, plotice lesklá – pro výzkum a vzdělávání 

Univerzity Palackého v Olomouci  

- Výjimka z územní a druhové ochrany na území JMK – zahájení řízení – AOPK 

z důvodu zajišťování inventarizačních přírodovědeckých průzkumů  

 

d) Český statistický úřad – Záznam o využívání údajů v registru osob – Obec 

Troubsko  

e) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Troubsko se bude konat ve středu 10. 4. 2019 

v 17 hod. v zasedací místnosti OÚ Troubsko. 

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

 

 

4. Různé 

 

 

4.1. Cenová nabídka projekčních prací – úprava stávající projektové dokumentace k akci 

„Troubsko – ul. Školní“  

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

60705981, Brno k úpravě stávající projektové dokumentace k akci „Troubsko – ul. Školní“ a 

pověřuje starostku vystavením objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.2. Cenová nabídka v rámci akce „Litinový kříž na hřbitově v Troubsku“   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Kovářství Vaněk, IČO: 

65862571, Zbraslav, na restaurování litinového kříže na hřbitově v celkové výši 143.500 Kč a 

pověřuje starostku k uzavření smlouvy o dílo a jejímu podpisu.  

Usnesení bylo přijato. 
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4.3. Cenová nabídka č. 19016 na výrobu plechové skříně do kabin víceúčelového hřiště 

Troubsko  

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

2928288, Troubsko na výrobu plechové skříně do kabin víceúčelového hřiště Troubsko 

v celkové částce 14.350 Kč bez DPH, tj. 17.364 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Cenová nabídka č. 19019 na výrobu a montáž police, věšáků, skříní do kabin 

víceúčelového hřiště Troubsko  

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

2928288, Troubsko na výrobu:   

police ………………………….4.400 Kč bez DPH, tj. 5.324 Kč  včetně DPH 

věšák  ………………………….4.650 Kč bez DPH, tj. 5.627 Kč  včetně DPH 

skříň   ………………………  14.200Kč bez DPH, tj. 17.182 Kč  včetně DPH 

skříň boxy …………………   22.000 Kč bez DPH, tj. 26.620 Kč  včetně DPH 

věšák sprchy………………….  1.150 Kč bez DPH, tj. 1.392 Kč  včetně DPH 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Cenová nabídka na odprodej zemědělské stavby bez čísla popisného a evidenčního 

(objekt bývalého seníku) na pozemku parc.č. 226/2 a 226/17  

Usnesení: rada obce bere na vědomí cenovou nabídku na odprodej zemědělské stavby bez 

čísla popisného a evidenčního (objekt bývalého seníku) na pozemku parc. č. 226/2 a 226/17 

ve výši 45.000 Kč.  

 

4.6. Statický posudek na  zemědělskou stavbu bez čísla popisného a evidenčního (objekt 

bývalého seníku) na pozemku parc.č. 226/2 a 226/17  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje  vypracování statického posudku na objekt bývalého 

seníku/zemědělské stavby bez čísla popisného a evidenčního na pozemku parc.č. 226/2 a 

226/17 a pověřuje starostku vystavením objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Nabídka  na spolupráci – návrh obchodních podmínek na právní služby advokáta Mgr. 

Zralého 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje obchodní podmínky spolupráce s Mgr. Antonínem 

Zralým, Brno, Ponávka 2, a pověřuje starostku uzavřením Smlouvy o poskytování právních 

služeb a jejím podpisem. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.8. Připomínky k návrhu Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje ČR a k neprovedení 

posouzení SEA 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Připomínky k návrhu Aktualizace č. 2 Politiky 

územního rozvoje ČR a k neprovedení posouzení SEA a pověřuje starostku obce k jejímu 

podpisu a podání na Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.9. Společný postup obcí v oblasti ochrany proti hluku „hluková výjimka“ pro provoz na 

silnici II/602 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje spolupráci s advokátní kanceláří Frank Bold advokáti, 

s.r.o. v rámci společného postupu obcí v oblasti ochrany proti hluku „hluková výjimka“ pro 

provoz na silnici II/602 a schvaluje podílení se obce Troubsko na nákladech vzniklých 

v souvislosti s jednotlivými právními kroky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19:35 hod. následující schůze rady obce se bude konat ve středu 

13. 3. 2019 od 17.00 hod. 

 

Vyhotovila dne 6. 3. 2019 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

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

 

       Vítězslav Volánek                                                Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                            starostka 




