
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 6. 6. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 6. 6. 2018 přijala toto usnesení: 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1. Cenová nabídka na Návrh na redesign internetových stránek obce  

www.troubsko.cz  

Návrh usnesení: rada obce neschvaluje cenovou nabídku návrhu redesignu internetových 

stránek obce Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

povolení „Garáž Troubsko – S, parc.č. 53“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Garáž Troubsko – S, 

parc.č. 53“  - stavba garáže, zpevněných ploch, retenční nádrže a přípojky NN, dle přiložené 

projektové dokumentace platné k datu 04/2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.3. Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí a ohlášení stavby/ stavební povolení 

„Novostavba rodinného domu Troubsko-Kostelecký, parc.č. 432/1“ 

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k novostavbě RD Troubsko – 

Kostelecký, dle přiložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1507/2 a 1507/3 (parc.č. 1507/4)  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o pozvání Ing. A., vedoucí projektu, na jednání rady 

obce k prezentaci projektu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o souhlas s Územní studií – lokalita Z6 „Na nivě“  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o pozvání Ing. A., vedoucí projektu, na jednání rady 

obce k prezentaci projektu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o povolení stavby RD na pozemku parc.č. 1059 a 1060  

Návrh usnesení: rada obce požaduje dodání kompletní projektové dokumentace ke stavbě 

RD na pozemku parc.č. 1059 a 1060. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Žádost o schválení přijetí věcného daru – vybavení lékárničky ZŠ a MŠ 

Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje přijetí věcného daru – vybavení lékárničky v hodnotě 

2.500 Kč  Základní školy a mateřské školy Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Žádost o vyjádření k územnímu řízení „RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK  

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

Usnesení bylo přijato. 

http://www.troubsko.cz/


 

3.6. Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  

„RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6.a)  Žádost o uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Žádost o převod vlastnického práva k nemovité věci ve vlastnictví obce formou 

směny – pozemek parc.č. 1293/4  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Žádost o vyjádření k PD pro sloučené územní a stavební řízení „AC1621-

Troubsko-Novostavba BD – při ul. Pod Vinohrady“  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

3.9. Dodatek č. 19 ke Smlouvě o vkladu majetku do hospodaření ze dne 10. 2. 2003 

SVaK Ivančice 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek č. 19 ke Smlouvě o vkladu majetku do 

hospodaření ze dne 10. 2. 2003 se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, IČO: 49458892 a 

pověřuje starostku k jeho podpisu. 

Usnesení bylo přijato.  

 

3.10. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Oznámení zahájení územního řízení – kabelové vedení NN – Troubsko, Pod 

Vinohrady, lok, REAL STAV na parc.č. 1123/1, 1124, 1128/1, 1128/14, 

1128/15, 1128/17, 1128/20, 1506/1, 1508/1  

- Oznámení zahájení společného řízení – nástavba RD v ul. Vyšehrad č.p. 202  

- Rozhodnutí – územní rozhodnutí o umístění stavby – Střelice, Mastná Hora, 

sm.NN, M  

- Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby – billboard v ul. Jihlavská, 

parc.č. 1289/37  

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce -  novostavba RD na parc.č. 1408/1  

- Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby – oplocení, nádrž na vodu parc.č. 

6058/1 k. ú. Střelice  

- Oznámení zahájení územního řízení – stavba elektrického vedení – VN162, 

odb. Troubsko, U dráhy, rek. 1-10  

- Oznámení zahájení územního řízení – veřejné osvětlení - ul. Polní a Zámecká 

Troubsko na pozemku parc.č. 35/1, 1483/1, 1490/1, 1490/2   

- Oznámení o zahájení řízení – návrh na vklad změny vlastnictví – smlouva 

darovací na parc.č. 1483/1 – Obec Troubsko x Jihomoravský kraj  

b) KÚ JMK – Rozhodnutí – zrušení rozhodnutí SÚ Střelice č.j. STRE-620/2018-SU – o 

dodatečném povolení stavby „zahradní stavba – zastřešený venkovní krb s udírnou“ na 



pozemku parc.č. 1442/6, vráceno k novému projednání správnímu orgánu, který 

rozhodnutí vydal  

c) KÚ JMK – Uvědomění účastníků řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí „zázemí tenisového areálu“  

d) MěÚ Šlapanice: Rozhodnutí k odběru podzemních vod a stavební povolení na vrtanou 

studnu na pozemku parc.č. 1018/1  

e) Magistrát města Brna – Společné jednání o Návrhu změny ÚP města Brna 

celoměstského významu B1/16-CM – Areál Jaselských kasáren  

f) Magistrát města Brna – Oznámení o zahájení řízení o uzavírce a Usnesení ve věci 

povolení úplné uzavírky silnice II/384 ul. Obvodová, II/384 ul. Rakovecká, III/3844 ul. 

Stará dálnice (levá strana ve směru na Bosonohy), III/3842 ul. Žebětínská, úplnou 

uzavírku místní komunikace ul. Hrázní a ul. Přístavní z důvodu pořádání „Mistrovství 

Evropy v silniční cyklistice juniorů a juniorek, mužů a žen do 23 let“ v termínu 12. 7. 

2018 – 13. 7. 2018  

g) EKO-KOM, a.s. – Zpráva o množství odpadů z obalů vytříděných v obci Troubsko 

v období leden – březen 2018 – celkem 21,885 t, tj. 38.784,66 Kč + odměna za 

zajištění využití odpadů z obalů 11.460 Kč = odměna celkem zaokrouhleno 50.244,50 

Kč  

h) Matriky malých obcí zachráněny – Svaz měst a obcí informuje, že k plánovanému 

rušení cca 450 matričních úřadů nedojde  

i) Ministerstvo dopravy – D1 Rekonstrukce vozovky km 189.5 – 181.8 vlevo – oznámení 

o zahájení řízení k předčasnému užívání stavby a pozvánka na místní šetření  

j) EKO-KOM – množství odpadu vytříděného a předaného k využití v roce 2017 – 

celkem 102,860 t, tj. 239.345,50 Kč  

k) SVaK Ivančice – Zápis z jednání valné hromady SVaK Ivančice, schválený závěrečný 

účet za rok 2017  

l) KÚ JMK – Volby do zastupitelstev obcí 2018 se konají 5. a 6. 10. 2018  

m) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Troubsko se uskuteční v pondělí 20. 6. 2018 v 18 

hod. v jídelně v budově ZŠ Troubsko. 

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

 

4. Různé 

4.1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k VZ 12/2018 

Obnova Boží muky před RD č.p. 71 v Troubsku 

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

Jihomoravského kraje na realizaci akce  Restaurátorská obnova -  Boží muka před domem  

č.p. 71 v Troubsku ve výši poskytované dotace 46.000 Kč a pověřuje starostku k jejímu 

podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Informace o postupu v případu nalezené finanční hotovosti  

Usnesení: rada obce bere na vědomí informace o postupu v případu nalezené finanční 

hotovosti v březnu 2018 na ČS na ul. Jihlavská 21. 

 

4.3. Smlouva o zpracování osobních údajů k produktům a službám s licenčním 

číslem 95603  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů k produktům a 

službám s licenčním číslem 95603 se společností Triada, spol. s r.o., IČO: 43871020, Praha a 

pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 



4.4. Smlouva o dílo k  VZ 15/2017 Obnova zahrady MŠ Troubsko 

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

VZ 15/2017 Obnova zahrady MŠ Troubsko s firmou 3D PROGRAM, s.r.o., IČO: 01965549, 

Otrokovice v celkové částce 574.252,69 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Cenová nabídka na základovou desku k  VZ 15/2017 Obnova zahrady MŠ 

Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje   cenovou nabídku na základovou desku  k   VZ 

15/2017 Obnova zahrady MŠ Troubsko firmy  P. B.,  IČO:  75772639, Troubsko,  v celkové 

částce 115.001 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.6. Dotazníky spokojenosti rodičů se ZŠ a MŠ Troubsko  

Usnesení: rada obce bere na vědomí dotazníky spokojenosti rodičů se Základní školou a 

mateřskou školou Troubsko, okr. Brno – venkov, příspěvkovou organizací. 

 

 

4.7. Informace ke Střetu zájmů – Centrální registr oznámení – povinnosti veřejných 

funkcionářů 

Usnesení: rada obce bere na vědomí informace dle zák. č. 14/2017 Sb., kterým se mění zák. 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, týkající povinností veřejných 

funkcionářů. 

 

 

4.8. Závěrečný účet obce Troubsko za rok 2017 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Závěrečný účet 

obce Troubsko za rok 2017 a vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením a to bez 

výhrad. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.9. Rozpočtové opatření – změna rozpisu č. 2  

Usnesení: rada obce bere na vědomí  Rozpočtové opatření – změna rozpisu č. 2. 

 

 

4.10. Oprava a výměna poklopů revizních šachet a dešťových vpustí v obci 

Troubsko   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje provedení opravy a výměny poklopů revizních šachet a 

dešťových vpustí v obci Troubsko firmou R. L., Řícmanice, v celkové částce 270.798 Kč 

včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.11. Výstavba bytových domů v lokalitě bývalého rybníku v ul. U Rybníka (dříve 

Domica) 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o uskutečnění schůzky se zástupci firmy Rezidence 

Troubsko s.r.o., Brno. 

Usnesení bylo přijato. 

 



4.12. Zpracování projektové dokumentace na VO v ul. Nár. Odboje – 9 sloupů  

v rámci „Obnovy distribuční sítě NN – ul. Nár. Odboje“   

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o zpracování projektové dokumentace na veřejné 

osvětlení v ul. Nár. Odboje – 9 sloupů, v rámci „Obnovy distribuční sítě NN – ul. Nár. 

Odboje“.  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

Zapsala dne 13. 6. 2018

 

 

 

.

            místostarostka                                                              starostka 

 




