
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 9. 4. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 9. 4. 2018 přijala toto usnesení: 

 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1. Žádost o vyjádření k územnímu řízení akce 

„RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK  

Byla uskutečněna schůzka zástupců obce a společnosti CETIN se závěrem, že společnost 

podá novou žádost o vyjádření k územnímu řízení akce RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK. 

 

2.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci – místní hřbitov 

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

Smlouvě o spolupráci a úhradě nákladů spojených s užíváním, dle přílohy č. 1 zápisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.2.a) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci – místní hřbitov 

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

Smlouvě o spolupráci a úhradě nákladů spojených s užíváním, dle přílohy č. 2  zápisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

MěÚ Šlapanice do dnešního dne nepodal žádné vyjádření, SÚ Střelice zaslal Oznámení o 

zahájení stavebního řízení – sklad výstavních komponentů v ul. Zahradní na parc.č. 52/1, 52/2 

– obec se vyjádří, že nevydala souhlasné stanovisko k této stavbě. 

 

Usnesení: rada obce bere na vědomí  doplnění informací bodů jednání z minulých rad obce. 

 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas – splašková 

kanalizační přípojka pro dům na parc.č. 528  

Návrh usnesení: rada obce neschvaluje připojení na splaškovou kanalizaci pro dům na 

pozemku parc.č. 528.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o vyjádření k přístavbě hospodářské budovy – skladu na pozemku parc.č. 158 a 

159  

Návrh usnesení: rada obce požaduje doplnění žádosti o souhrnnou technickou a technickou 

zprávu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o povolení k hostování lunaparku v době konání poutě  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje  hostování lunaparku žadatele p. M.F.  v době 

Svatodušních slavností 20. 5. 2018 v obci Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 



 

3.4. Žádost o vyjádření ke stavbě RD na pozemku parc.č. 515  pro účely stavebního 

ohlášení stavby a územnímu řízení  

Návrh usnesení: rada obce požaduje doplnění projektové dokumentace o kompletní textové 

části projektové dokumentace, v rozsahu v jakém bude PD předkládána na stavební úřad, 

předložení průběhu všech inženýrských sítí v lokalitě ul. Družstevní, vyřešení parkovacích 

míst a odstavných stání pro os. automobily, včetně předložení výpočtu dle příslušných ČSN 

pro všechny obyvatele navrhovaného RD se třemi bytovými jednotkami. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Žádost o vyjádření k PD pro sloučené územní a stavební řízení „AC1641 – Troubsko – 

Novostavba provozního objektu – p. Pavel Toman“ a udělení souhlasu s uložením 

přípojek IS do pozemků v majetku obce Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „AC1641 – Troubsko – 

Novostavba provozního objektu – p. Pavel Toman“¨, včetně realizace přípojek IS ( vodovod, 

splašková kanalizace), dle přiložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5.a) Smlouva o právu provést stavbu: „AC1641 – Troubsko – Novostavba provozního 

objektu – p. Pavel Toman“ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje  Smlouvu o právu provést stavbu „AC1641 – Troubsko 

– Novostavba provozního objektu – p. Pavel Toman“ a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Žádost o povolení uložení kabelu do výkopu před RD Zámecká 429/3    

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k provedení výkopu a uložení 

kabelu NN před RD na ul. Zámecká 429/3. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Žádost o souhlas k uložení kabelu NN do pozemků parc.č. 1506/3, 1511/1, 1482/3, 

1482/41 pro napojení nového odběrného místa na parc.č. 851/1  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k uložení kabelu NN do pozemku 

parc.č. 1506/5, 1511/1, 1482/3, 1482/41 pro napojení nového odběrného místa na parc.č. 

851/1, dle přiložených situačních výkresů. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7.a)  Smlouva o právu provést stavbu: „Troubsko, Veselka, přípojka NN, Almbrok číslo 

1030034350“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Troubsko, Veselka, 

přípojka NN, Almbrok číslo 1030034350“ a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Informace – žaloba na ZÚR JMK – ve věci zastupování obce Troubsko – 

podání blanketní kasační stížnosti proti rozsudku KS v Brně   

Usnesení:  rada obce bere na vědomí informaci zástupce firmy Frank Bold advokáti s.r.o. o 

podání blanketní kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu v Brně ve věci  ZÚR JMK. 

 

 

 



3.9. Žádost o udělení souhlasu s vybudování vodovodní přípojky k RD Jihlavská 36 

Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k vybudování vodovodní přípojky 

k RD Jihlavská 36 dle přiložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.10. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Územní souhlas – kabelová přípojka NN na pozemku parc.č. 1011/4, 1017 a 

1506/1  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – ČSPH Troubsko – 

dovybavení ČSPH Troubsko o LPG na parc.č. 1289/31  

- Oznámení zahájení územního řízení – prodloužení inženýrských sítí a 

komunikace v Troubsku na parc.č. 1442/119, 1442/61  

- Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby – oplocení pozemku při ul. 

Jihlavská parc.č. 1289/53, 1289/54, 1289/55, 1289/58, 1289/59, 1289/60  

- Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby – stavební úpravy a nástavba RD 

Jarní 663  

- Oznámení o zahájení stavebního řízení – sklad výstavních komponentů v ul. 

Zahradní na parc.č. 52/1, 52/2  

- Oznámení o pokračování řízení – Oplocení, nádrž na vodu na pozemku parc.č. 

6058/1 v k. ú. Střelice  

- Oznámení o zahájení řízení „Terénní úpravy na pozemcích v Troubsku na 

pozemku parc.č. 1289/41 a 1289/46“   

- Oznámení o zahájení řízení – Terénní úpravy na pozemcích v Troubsku na 

pozemku parc.č. 1289/48-53  

- Oznámení o zahájení řízení – stavba v podnikatelském areálu včetně terénních 

úprav a změny způsobu využití pozemku na pozemcích parc.č. 1289/37-40 a 

1289/81  

- Oznámení o zahájení řízení – Terénní úpravy na pozemcích parc.č.  1289/54-

56, 1289/58-61  

b) MěÚ Šlapanice: 

- Rozhodnutí – stavební povolení „Troubsko – chodník při ul. Jihlavská 

(dostavba chodníku)“  

- Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy 

provozu na pozemní komunikaci  č. II/602 Pelhřimov – Dušejov – Jihlava – 

Velký Beranov – Měřín – Velké Meziříčí – Velká Bíteš – Říčany – Brno – 

Starý Lískovec v km cca 7,680 cca 400 m u dočasného sjezdu na pozemek 

parc.č. 1289/19 v k. ú. Troubsko v rámci realizace stavby „Troubsko – 

dopravní napojení lokality Horní Louky“ v termínu od 10. 4. 2018 – 31. 10. 

2018  

- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby vrtané studny na 

pozemku parc.č. 1018/1 a o povolení k nakládání s vodami   

c) Katastrální úřad pro JMK : 

- Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-3570/2018-703  

zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti dle energetického 

zákona a smlouvy č.: BM-014330046161/001, parc.č. 1303/14  



- Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-3573/2018-703  

zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti dle energetického 

zákona a smlouvy č.: BM-014330046213/003, parc.č. 1491/21, 1491/20  

d) MěÚ Rosice – Rozhodnutí povolení uzavírky 

- úplné uzavírky provozu na komunikaci – Etapa III.A komunikace č. II/386 

v úseku od křižovatky komunikace č. II/602 x II/386 po najížděcí rampu MÚK 

Ostrovačice D1 pro směr na Brno od 26.3.-25.5.2018 

- úplné uzavírky provozu na komunikaci – Etapa III.B komunikace č. II/386 

v úseku od křižovatky komunikace č. II/602 x II/386 po najížděcí rampu MÚK 

Ostrovačice D1 pro směr na Brno od 26.3.-25.5.2018 

- popis částečné uzavírky provozu na komunikaci – Etapa  III.B na komunikaci 

č. II/386 v úseku od rampy MÚK Ostrovačice D1 pro směr na Brno po 

odbočku do areálu firmy Jerex a.s., odstěpný závod Ostrovačice  

e) Šprincl David – Ohlášení o provedení průzkumného vrtu na pozemku parc.č. 432/1  

f) Abed Achmad Ali Alfrah  – Ohlášení o provedení průzkumného vrtu na pozemku 

parc.č. 851  

g) Skanska a.s. Praha – Oznámení zahájení prací „Mobilní drtiče a třídiče – drcení a 

třídění kameniva, stavebních hmot a odpadů v Jihomoravském kraji“ od 28. 3. 2018 na 

parc.č. 1267/6 v rámci rekonstrukce dálnice D1 v úseku Brno – Kývalka  

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

 

4. Různé 

 

4.1. Smlouva č. 8K/2018 o nájmu urnového místa v kolumbáriu  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 8K/2018 o nájmu urnového místa 

v kolumbáriu a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.1.a)  Současně je vyhotovena Kupní smlouva č. 8K/2018 na epitafní desku v celkové výši 

4.210 Kč s kupující paní H. P., která je připojena ke kolumbárnímu místu – oknu a je 

odnímatelná.  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Kupní smlouvu č. 8K/2018 a pověřuje starostku 

k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Smlouva č. 483/2018 o nájmu hrobového místa  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje, na základě žádosti, Smlouvu č. 483/2018  o nájmu 

hrobového místa s p. J.R. a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Smlouva o dílo k VZ 1/2018 Oprava střechy budovy základní školy Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje  Smlouvu o dílo s firmou Milan Sedlák, IČ: 61692999, 

Velká Bíteš, k VZ 1/2018 Oprava střechy budovy základní školy Troubsko v celkové částce 

321.633 Kč včetně DPH a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Výběr zhotovitele k   VZ 4/2018 Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje zhotovitele k VZ 4/2018 Troubsko, ul. Veselka, oprava 

komunikací firmu COLAS CZ, a.s., Praha, IČO: 26177005.    

Usnesení bylo přijato. 



4.4.a) Smlouva o dílo k VZ 4/2018 Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací 

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

k VZ 4/2018 Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací s firmou COLAS CZ, a.s. Praha, 

IČO: 26177005.    

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Výběr zhotovitele k  VZ 3/2018 Rekonstrukce chodníků a oprava VO  na ul. Školní 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje zhotovitele k VZ 3/2018  Rekonstrukce chodníků a 

oprava VO na ul. Školní firmu Petr Bednář, Troubsko, IČO: 75772639,  v celkové výši 

2.290.064 Kč včetně DPH.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5.a) Smlouva o dílo k VZ 3/2018 Rekonstrukce chodníků a oprava VO na ul. Školní 

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

k VZ 3/2018  Rekonstrukce chodníků a oprava VO na ul. Školní s firmou  Petr Bednář, 

Troubsko, IČO: 75772639.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Výběr zhotovitele k  VZ 5/2018 Oprava zábradlí na ul. Školní 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje zhotovitele k VZ 5/2018 Oprava zábradlí na ul. Školní  

firmu RESPO spol. s r.o., Brno, IČO: 46981471, v celkové výši 1,224.907 Kč, včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6.a) Smlouva o dílo k VZ 5/2018 Oprava zábradlí na ul. Školní 

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

k VZ 5/2018 Oprava zábradlí na ul. Školní  s firmou RESPO spol. s r.o., Brno, IČO: 

46981471. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Výběr zhotovitele k VZ 2/2018  Zbudování závlahy fotbalového hřiště Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje zhotovitele VZ 2/2018 Zbudování závlahy fotbalového 

hřiště Troubsko  firmu Sportovní travnaté plochy s.r.o., IČO: 47911140, Brno  v celkové výši 

339.108 Kč včetně DPH.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7.a) Smlouva o dílo k VZ 2/2018 Zbudování závlahy fotbalového hřiště Troubsko 

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

VZ 2/2018 Zbudování závlahy fotbalového hřiště Troubsko s firmou Sportovní travnaté 

plochy s.r.o., IČO: 47911140, Brno v celkové částce 339.108 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Vyhlášení VZ 6/2018 Oprava VO ul. Polní včetně zadláždění chodníku 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení VZ 6/2018 Oprava VO ul. Polní včetně 

zadláždění chodníku. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.9. Vyhlášení VZ 7/2018 Oprava Veselského náměstí včetně zábradlí a schodů 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení VZ 7/2018 Oprava Veselského náměstí 

včetně zábradlí a schodů. 

Usnesení bylo přijato. 



4.10. Napojení bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním na zadávací pracoviště složek 

IZS (informační záchranné složky – hasiči) 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje napojení bezdrátového rozhlasu s digitálním 

kódováním na zadávací pracoviště složek IZS v celkové částce 78.868 Kč včetně DPH firmou 

Pavel Kuběja – EMPEMONT, IČO: 47822147, Valašské Meziříčí. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.11. Přijímací bezdrátový hlásič s digitálním ovládáním u budovy MŠ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje zakoupení 1 ks přijímacího bezdrátového hlásiče 

s digitálním ovládáním v celkové částce 24.043 Kč včetně DPH od firmy Pavel Kuběja – 

EMPEMONT, IČO: 47822147, Valašské Meziříčí. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.12. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ASEKOL a.s. 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

s firmou ASEKOL a.s., Praha, IČO: 27373231 a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.13. Dodatek k Licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu 

počítačovému programu Munis  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek k Licenční smlouvě o poskytnutí 

uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu Munis se společností Triada, 

spol. s r.o., IČO: 43871020, Praha a pověřuje starostku k podpisu dodatku. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.13.a)  Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře IS Munis  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře společností 

Triada, spol. s r.o., IČO: 43871020, Praha a pověřuje starostku k podpisu dodatku. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.14. Vyhlášení VZ 8/2018 Informační systém  v obci Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení VZ 8/2018 Informační systém v obci 

Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.14.a) Cenová nabídka na zpracování projektu k VZ 8/2018 Informační systém v obci 

Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy HICON – dopravní značení, 

s.r.o., IČO: 26270331, Brno na zpracování projektu k VZ 8/2018 Informační systém v obci 

Troubsko  v celkové částce 30.250 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.15. Zrušení záměru obce Troubsko č. 9/2014  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení zrušení záměru 

Obce Troubsko č. 9/2014. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 



4.16. Smlouva o budoucí smlouvě o převodu majetku  

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

budoucí smlouvě o převodu majetku „Prodloužení inženýrských sítí a komunikace 

v Troubsku na pozemku parc.č. 1442/119, 1442/61 v k. ú. Troubsko“. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.17. Vyhlášení VZ 9/2018 Stavební úprava VO ul. U Lednice 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení VZ 9/2018 Stavební úprava VO  ul. U 

Lednice. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.17.a) Výběr zhotovitele k VZ 9/2018  Stavební úprava VO ul. U Lednice 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje zhotovitele VZ 9/2018 Stavební úprava VO ul. U 

Lednice firmu JaRo elektro s.r.o., IČO: 26936771, Nebovidy v celkové částce 337.317 Kč 

včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.18. Vyhlášení VZ 10/2018 Výměna zářivkových svítidel v MŠ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení VZ 10/2018 Výměna zářivkových svítidel 

v MŠ. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.18.a) Výběr zhotovitele k VZ 10/2018  Výměna zářivkových svítidel v MŠ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje zhotovitele VZ 10/2018 Výměna zářivkových svítidel 

v MŠ  firmu Karel Procházka, Brno, IČ: 15552314 v maximální částce 179.607 Kč včetně 

DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.19. Dárkové předměty se znakem obce Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje nákup dárkových předmětů se znakem obce Troubsko 

v celkové výši 62.500 Kč bez DPH, tj. 75.625 Kč včetně DPH od firmy Alerion s.r.o., Brno, 

IČO: 26927365. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Zapsala dne 16. 4. 2018  Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

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

 

 Ing. Blanka Končická MBA                                            Irena Kynclová 

            místostarostka                                                           starostka 

 

 


