
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 21. 5. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 21. 5. 2018 přijala toto usnesení: 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1. Žádost o vyjádření ke stavbě: 1030037687 Troubsko, Nár. Odboje, roz. KV 

DEVELO  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „1030037687 Troubsko, 

Nár. Odboje, roz. KV DEVELO“ – plánovaná úprava distribuční sítě nízkého napětí, posílení 

DSNN pro připojení polyfunkčního objektu firmy KV DEVELO v k. ú. Troubsko, Nár. 

Odboje - dle přiložených situačních výkresů. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.2. Podnět k nápravě průběhu cesty vedené v obecní části Troubsko – Veselka 

parc.č. 1256/67   

Návrh usnesení: rada obce požaduje doložení souhlasů všech majitelů dotčených pozemků 

se směnou pozemků vhodných na úpravu cesty a také s finanční spoluúčastí na nákladech 

spojených se směnou pozemků vhodných na úpravu cesty na Veselce parc.č. 1256/67. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

159  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k přístavbě hospodářské budovy 

na pozemku parc.č. 158, kde je již v platném regulačním plánu obce Troubsko umístěna 

stavba stodoly. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.4. Žádost o znovuprojednání změny ÚP – záměr „Vesnička pro seniory Carpe Diem – 

Wellnes – sport centurm Troubsko“  

Návrh usnesení:  rada obce rozhodla, že nebude v současné době přijímat žádosti o změnu 

územního plánu obce Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.5. Žádost o vyjádření k vydání územního souhlasu a realizaci stavby „Troubsko, Jarní, 

sm.NN, Petinis“  

Návrh usnesení:  rada obce vydává souhlasné stanovisko se stavbou nové přípojkové skříně 

NN  „Troubsko, Jarní, sm.NN, Petinis“ dle přiložených situačních výkresů. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

3.1. Žádost o dotaci na mzdy pro učitele/ku 1. ročníku ZŠ a MŠ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu ke schválení poskytnutí dotace pro 

Základní školu a mateřskou školu Troubsko, příspěvkovou organizaci, okres Brno – venkov, 

ve výši 480.000 Kč určené na mzdy pro učitele/ku 1. ročníku ZŠ. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí a ohlášení stavby/stavebnímu povolení 

„Garáž Troubsko – Skovajsa, parc.č. 53“  

Návrh usnesení: rada obce prostuduje a rozhodne na příštím jednání rady. 

Usnesení bylo přijato. 



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

5.000 Kč  

Návrh usnesení: rada obce neschvaluje  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro 

rok 2018  pro K.A.T. Troubsko z.s. ve výši  5.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato 

 

3.4. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby – sklad na pozemku ul. Jihlavská 

parc.č. 1194/6 a 1198/1  

- Územní souhlas – vodovodní přípojka k RD Jihlavská č.p. 106   

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – bytový dům U VESELÉHO 

HROZNU na parc.č. 915  

- Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby – terénní úpravy na parc.č. 

1289/54-56, 1289/58-62  

- Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby – terénní úpravy na parc.č. 

1289/41, 1289/46 

- Výzva – vyjádření k podanému odvolání – oplocení severozápadní hranice 

pozemku u RD na parc.č. 1442/15  

- Výzva – vyjádření k podanému odvolání – 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, 

1195/4, 1196/1  

- Územní souhlas s umístěním stavby – optický kabel – 

CG5M_BO_BOTRO_OK na pozemcích parc.č. 381, 386/1, 389/1, 1517/3, 

1518/12, 1518/14  

- Společný souhlas územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru – přístavba zastřešení RD v ul. Sekorova č.p. 546  

- Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby – nástavba včetně půdní 

vestavby v RD Zámecká č.p.88  

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce (dokončená stavba) – novostavba RD 

včetně dopravního a technického napojení v ul. Sadová na parc.č. 1442/60 a 

1442/129  

b) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Troubsko se uskuteční v pondělí 28. 5. 2018 v 18 

hod. v jídelně v budově ZŠ Troubsko. 

c) MF ČR – Rozhodnutí o rozkladu podaném společností SYNOT TIP, a.s., proti 

rozhodnutí MF se závěrem: zrušení rozhodnutí č.j. MF-3685/2017/34-7 ze dne 20. 

června 2017 a zastavení řízení  

d) MV ČR – Návrh novely přílohy vyhlášky MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů – návrh optimalizace sítě matričních úřadů, na základě analýzy 

v letech 2014 – 2016 – se závěrem – pod matriku Troubsko by  od 1. 1. 2019 spadaly 

tyto obce: Troubsko, Omice, Ostopovice, Popůvky, Střelice  

e) Varhanní koncert – obec Troubsko se zapojuje do akce Český varhanní festival a 

varhanní koncert ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie se uskuteční v sobotu 16. 

6. 2018 v 18 hod. 

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

 

 



4. Různé 

 

4.1. Ukončení smlouvy o připojení na pult centralizované ochrany číslo 047/1998-PCO 

SECURITY MONIT s.r.o. 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje ukončení Smlouvy o připojení na pult centralizované 

ochrany číslo 047/1998-PCO z roku 1998 se společností SECURITY MONIT s.r.o., IČO: 

60755792, Brno, a to ke dni 31. 5. 2018 a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Smlouva o připojení na pult centralizované ochrany číslo TR035/2018-PCO 

SECURITY MONIT s.r.o.  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o připojení na pult centralizované ochrany 

číslo TR035/2018-PCO se společností SECURITY MONIT s.r.o., IČO: 60755792 a pověřuje 

starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VP_2018_71668 OSA – 

ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování 

VP_2018_71668 s OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním a pověřuje 

starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4.   Výběr zhotovitele k VZ 13/2018 Oprava komunikace u hřbitova 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o zhotoviteli VZ 13/2018 Oprava komunikace u 

hřbitova firmě ALPINE Bau CZ a.s., IČO. 02604795, Krásno nad Bečvou.   

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4.a) Smlouva o dílo k VZ 13/2018 Oprava komunikace u hřbitova 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o dílo  k VZ 13/2018 Oprava komunikace u 

hřbitova s firmou ALPINE Bau CZ a.s., IČO. 02604795, Krásno nad Bečvou.  v celkové 

částce 479.750 Kč bez DPH, tj. 580.498 Kč včetně DPH a pověřuje starostku k jejímu 

podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Záměry památkové obnovy tří kulturních památek obce Troubsko 

Návrh na usnesení: rada obce schvaluje vypracování tří záměrů památkové obnovy 

odbornou firmou S:LUKAS s.r.o., IČO: 63477459, Brno, k památkám Kříž se sochami sv. 

Cyrila a Metoděje, Sloup se sousoším Nejsvětější trojice a Kamenný kříž v částce 3.500 Kč za 

1 ks. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Oprava litinového kříže na hřbitově v Troubsku 

Návrh na usnesení: rada obce schvaluje provedení odborného posouzení stavu a budoucí 

opravu litinového kříže na hřbitově v Troubsku firmou S:LUKAS s.r.o. Brno, IČO: 

63477459. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 



4.7. Dohoda o ukončení účinnosti smlouvy o  nájmu nebytových prostor č. 2018/08011 ze 

dne 6. 6. 1995 – Česká pošta, s.p.  

Návrh na usnesení: rada obce schvaluje Dohodu o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu 

nebytových prostor č. 2018/08011 ze dne 6. 6. 1995 s Českou poštou, s.p., IČO: 47114983 a 

pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Vypracování mostních klasifikačních prohlídek lávek pro pěší a pojížděných mostních 

konstrukcí přes Aušperský potok 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce k projednání výsledky 

mostních klasifikačních posudků lávek pro pěší a pojížděných mostních konstrukcí přes 

Aušperský potok. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.9. Výběr zhotovitele k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště II 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o zhotoviteli k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového 

hřiště II,  firmě SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., IČO: 25560191. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.9.a) Smlouva o dílo k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště II. 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke  schválení  uzavření 

Smlouvy o dílo k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště II s firmou SPORTOVNÍ 

PODLAHY ZLÍN, s.r.o., IČO: 25560191 v částce 10,999.539,11 Kč bez DPH, tj. 13,309.442 

Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.10. Vyhlášení VZ 14/2018 Zařízení dětského hřiště na Veselce 

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

14/2018 Zařízení dětského hřiště na Veselce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.11. Vyhlášení VZ 15/2018 Obnova podlahové krytiny v MŠ Troubsko (spodní třída) 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení VZ 15/2018 Obnova podlahové krytiny 

v MŠ Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.11.a) Cenová nabídka k VZ 15/2018 Obnova podlahové krytiny v MŠ Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy P. V., Brno k  VZ 15/2018 

Obnova podlahové krytiny v MŠ Troubsko v celkové částce 137.674 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.12. Vyhlášení VZ 16/2018 Nábytek v MŠ Troubsko 

Návrh usnesení:  rada obce schvaluje vyhlášení VZ 16/2018 Nábytek v MŠ Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.12.a) Cenová nabídka k VZ 16/2018 Nábytek v MŠ Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Stolařství P. U., Vážany n. L.  

k  VZ 16/2018 Nábytek  v MŠ Troubsko v celkové částce 199.795 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 



4.13. Vyhlášení VZ 17/2018 Obnova povrchu zahrady  ZŠ Troubsko 

Návrh usnesení:  rada obce schvaluje  vyhlášení VZ 17/2018 Obnova povrchu zahrady ZŠ 

Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.14. Výběr zhotovitele k VZ 7/2018 Oprava Veselského náměstí včetně zábradlí a schodů 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o zhotoviteli k VZ 7/2018 Oprava Veselského náměstí 

včetně zábradlí a schodů  firmě P. B., Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.14.a) Smlouva o dílo k VZ 7/2018 Oprava Veselského náměstí včetně zábradlí a schodů 

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

k VZ 7/2018 Oprava Veselského náměstí včetně zábradlí a schodů s firmou P. B., Troubsko 

v částce 984.752 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.15. Cenová nabídka prací - Návrh veřejného prostranství u OÚ Troubsko prováděcí 

dokumentace  k VZ 3/2017 Úprava parku u OÚ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku prací Návrh veřejného prostranství u 

OÚ Troubsko prováděcí dokumentace k VZ 3/2017 Úprava parku u OÚ  firmy Ing. R. O., 

Brno v celkové částce 81.675 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.16. Darovací smlouva – vodovod v ul. Družstevní 38,0 m  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Darovací smlouvu 

na vodovod v ul. Družstevní v délce 38,m. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.17. Prodejní cena dárkových předmětů obce Troubsko – hrnek a svíce se znakem obce 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o výši prodejní ceny dárkových předmětů hrnku 300ml 

a svíce válec 110  v ceně 50 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.18. Vnitřní směrnice obce Troubsko o nakládání s osobními údaji v souladu s nařízením 

GDPR 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Vnitřní směrnici obce Troubsko o nakládání 

s osobními údaji v souladu s nařízením GDPR.  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.19. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu 

osobních údajů se společností Frank Bold advisory, s.r.o., IČO: 28279026, Brno, v částce 

3.200 Kč včetně DPH za kalendářní měsíc a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 



4.20. Cenová nabídka na zemní práce v zahradě  MŠ Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku na zemní práce v zahradě MŠ 

Troubsko firmy P. T. – TOPA,  Troubsko v celkové částce 333.355 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Zapsala dne 25. 5. 2018  Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Ing. Blanka Končická MBA                                            Irena Kynclová 

            místostarostka                                                           starostka 

 

 


