
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 23. 7. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 23. 7. 2018 přijala toto usnesení: 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1. Žádost o připojení ke kanalizaci RD Lišky 177/1 a RD Nár. Odboje 75  z ulice 

Lišky  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o oslovení Svazku vodáren a kanalizací Ivančice o 

možnosti prodloužení hlavního řadu v ul. Lišky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě RD na pozemku parc.č. 

1059 a 1060, dle předložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o souhlas se stavbou dvou rekreačních chat na pozemku parc.č. 1017/2 

a 1017/3  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě dvou rekreačních chat na 

pozemku parc.č. 1017/2 a 1017/3, dle předložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Smlouva č.: 1030043157/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č.: 1030043157/001 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400 a pověřuje 

starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o prodloužení platnosti vyjádření k územnímu řízení k akci „Troubsko, 

Jihlavská, rek.TS8045“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje prodloužení platnosti vyjádření ze dne 8. 6. 2017 pod 

č.j. TRB/1056/2017 k akci „Troubsko, Jihlavská, rek.TS8045“. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Žádost o znovuprojednání  Územní studie – lokalita Z6 „Na nivě“  

Návrh usnesení:  rada obce doporučuje zastupitelstvu obce projednání Územní studie – 

lokalita Z6 „Na nivě“. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4.a) Žádost o znovuprojednání odkoupení části pozemku parc.č. 1507/2 a 1507/3 (parc.č. 

1507/4) – Návrh kupní smlouvy  

Návrh usnesení:  rada obce doporučuje zastupitelstvu obce projednání možnost prodeje 

navrhovaného nově vzniklého pozemku parc.č. 1507/4 o výměře 228 m2, dle GP č. 1600-

2994/2018 ze dne 20. 3. 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 



 

3.5. Zápis z roční kontroly dětských hřišť a sportovišť v obci Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o odstranění nedostatků uvedených v Zápise z roční 

kontroly dětských hřišť v ul. Lišky a na Veselce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 

2018/03605  

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

Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2018/03605.   

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Žádost o vyjádření ke stavbě „Novostavba rekreačního objektu parc.č. 7160, k. 

ú. Střelice“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Novostavba 

rekreačního objektu parc.č. 7160, k.ú. Střelice“ jakou vlastník sousední nemovitosti, dle 

předložené projektové dokumentace označené k datu 6/2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2018 pro Centrum pro dětský 

sluch Tamtam, o.p.s. ve výši 6.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje, na základě žádosti, poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu obce pro rok 2018  pro Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČO: 00499811 

ve výši 6.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8.a) Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Troubsko pro Centrum pro 

dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

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

Obce Troubsko pro Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.,  IČO: 00499811 ve výši 6.000 

Kč na ranou péči 2018  a  pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.9. Žádost o vyjádření k návrhu dopravně-inženýrských opatření k akci „Troubsko 

– Vjezd a přípojka“ na parc.č. 1289/53   

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k návrhu dopravně-inženýrských 

opatření k akci „Troubsko – Vjezd a přípojka“ na pozemku parc.č. 1289/53, dle předložených 

situačních výkresů. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.10. Žádost o udělení souhlasu se stavbou opěrné zídky na parc.č. 1018/1 

sousedícím s pozemkem parc.č. 1506/1 ve vlastnictví obce Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko se stavbou opěrné zídky na 

pozemku parc.č. 1018/1, dle přiložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 



3.11. Návrh Smlouvy o zřízení služebnosti CETIN „16010-043582 VPIC Troubsko 

Veselka rek. kanalizace“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti CETIN „16010-043582 

VPIC Troubsko Veselka rek. kanalizace“se společností Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s. a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.12. Návrh na uzavření Smlouvy č.: 1030037687/006 Z o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene a souhlas se stavebním záměrem dle situačního výkresu  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje  stavební záměr a Smlouvu č.: 1030037687/006 Z o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., dle 

situačního výkresu a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.13. Žádost o poskytnutí služby sociální péče dovoz a donáška obědu do domu pro 

K.H.  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče dovoz a 

donáška obědu do domu č. 3/2018 pro p. K.H.  a  pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato 

 

3.14. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce (dokončená stavba) nástavba a stavební 

úpravy RD v ul. Nár. Odboje č.p. 257  

- Sdělení – na pozemku parc.č. 224/1 se nenachází žádná stavba  

- Oznámení o zahájení řízení – oplocení pozemku parc.č. 1345/21   

- Oznámení o zahájení řízení – oplocení části pozemku parc.č. 1345/14  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – servisní a prodejní centrála 

Troubsko na parc.č. 1266/13-15, 1266/32-34, 1266/68   

- Oznámení pokračování územního řízení a pozvání k ústnímu jednání – bytový 

dům včetně technického napojení stavby a zpevněných ploch v ul. Jihlavská na 

parc.č. 1194/6, 1194/7, 1195/5, 1196/8, 1198/1, 1481/1   

- Oznámení zahájení územního řízení – kabelové vedení NN – č. 1030032305 – 

Troubsko, Jihlavská, VN DTS, NN Šmíd  

- Oznámení zahájení o povolení výjimky – novostavba RD v ul. Družstevní na 

pozemku parc.č. 1402  

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – Přeložka sdělovacích kabelů, 

Troubsko – ul. Veselka, SO 01 – přeložka kabelového vedení CETIN na 

parc.č. 1511/1  

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – úprava venkovního vedení VN 162 

včetně nového kabelu v Troubsku – Troubsko, Jihlavská, příp. VN, STATECH 

na pozemku parc.č. 1266/15, 1266/34  

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – úprava venkovního vedení VN včetně 

kabelových rozvodů VN v Troubsku – Troubsko, přel.VN, STATECH  

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – bytový dům U VESELÉHO 

HROZNU na parc.č. 915  

- Rozhodnutí – schvaluje stavební záměr – nástavba v RD v ul. Vyšehrad č.p. 

202 v Troubsku – vikýř ve střeše objektu na parc.č. 645  



- Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby – kabelové vedení NN – 

Troubsko, Pod Vinohrady, lok, REAL STAV na pozemku parc.č. 1123/1, 

1124, 1128/1, 1128/14-15, 1128/17, 1128/20, 1506/1, 1508/1   

- Územní souhlas – kabelová smyčka NN – Troubsko, Jarní, sm.NN, Petinis  

b) MěÚ Šlapanice: 

- Rozhodnutí – veřejná vyhláška – stavební povolení „Troubsko – Dopravní 

napojení lokality Horní louky“  

- Oznámení o zahájení správního řízení – seznámení s podklady pro vydání 

rozhodnutí – povolení částečné uzavírky z důvodu provádění výkopových 

prací v rámci stavby „Troubsko, Polní, REK. NN“ v termínu 16. 7. – 14. 9. 

2018  

- Rozhodnutí – povolení částečné uzavírky z důvodu provádění výkopových 

prací v rámci stavby „Troubsko, Polní, REK. NN“ v termínu 16. 7. – 14. 9. 

2018  

- Zahájení řízení o povolení odstranění stavby – kopaná studna na pozemku 

parc.č. 1060  

- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení stavby „Prodloužení vodovodního 

řadu a dešťové kanalizace včetně přípojek pro plánovaný RD na p.č. 1142/118, 

k. ú. Troubsko“  

- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – akce „sil. 

II/602 Ostrovačice – průtah Etapa V.“ do 31. 7. 2018  

- Rozhodnutí povolení zrušení vodního díla „Kopaná studna na pozemku parc.č. 

1060 v k. ú. Troubsko „  

c) MV ČR – Informace o změnách financování matriční agendy  

d) Ministerstvo dopravy – Rozhodnutí povolení předčasného užívání stavby „Dálnice D1 

km 189.5 – 181,8 vlevo“  

e) Katastrální úřad pro JMK – Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. 

V-10562/2018-703 – darovací smlouva parc.č. 1483/10 a 1483/11  

f) Ministerstvo obrany ČR – Návrh OOP, kterým se zřizuje ochranné pásmo 

rediolokátoru Sokolnice  

g) Město Šlapanice – Vyúčtování veřejnoprávní služby  1-6/2018 – celkem 5.000 Kč  

h) Magistrát města Brna:  

- Oznámení o zahájení řízení o uzavírce a Usnesení  povolení úplných a 

částečných uzavírek a omezení silnic a místních komunikací z důvodu 

pořádání závodu „Grand Prix České republiky 2018“ v termínu 3. -5. 8. 2018  

- Rozhodnutí o uzavírce silnic a místních komunikací z důvodu pořádání závodů 

„Grand Prix České republiky 2018“ ve dnech 3. – 5. 8. 2018  

i) KÚ JMK: 

- Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí č.j. STRE-552/2018-SU ze dne 24. 1. 2018 a 

vrácení k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal – ve 

věci „Zázemí tenisového areálu“ na parc.č. 31/1  

j) Česká pošta, s.p. – Oznámení o omezení provozu pošty v souvislosti s převodem pošty 

664 41 Troubsko na poštu Partner 664 41 Troubsko ve dnech 31. 8. 2018, kdy bude 

pošta pro veřejnost uzavřena a 3. 9. 2018, kdy bude v odpoledních hodinách zahájen 

provoz pošty Partner Troubsko  

k) MěÚ Rosice – Oznámení o zahájení správního řízení a seznámení s podklady pro 

vydání rozhodnutí – úplná uzavírka provozu na silnici č. II/602 Brno – Velká Bíteš 

v km cca od 14,100 po 14,350 ve dnech 25.7.-28.7.2018  v rámci stavby „Sil. II/602 

Ostrovačice – průtah 2. stavba“. 

 



l) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Troubsko se bude konat 8. 8. 2018 v 18 hod. 

v budově ZŠ Troubsko. 

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

 

4. Různé 

 

4.1. Smlouva o dílo č. 25/2018 k  VZ 17/2018 Obnova povrchu zahrady ZŠ – 

plocha s tartanem a herním prvkem – šplhací polygon   

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

25/2018 s firmou SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., IČO: 25560191, na dílo realizace 

tartanové plochy s herním prvkem na zahradě u ZŠ Troubsko v celkové výši 889.560,56 Kč 

bez DPH, tj. 1,076.368,28 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Záměry památkové obnovy tří kulturních památek obce Troubsko – 

vypracování závazného stanoviska  

Návrh na usnesení: rada obce schvaluje vypracování tří závazných stanovisek památkové 

obnovy MěÚ  Šlapanice k památkám Kříž se sochami sv. Cyrila a Metoděje, Sloup se 

sousoším Nejsvětější trojice a Kamenný kříž na hřbitově.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Oprava litinového kříže na hřbitově v Troubsku  

Návrh na usnesení: rada obce neschvaluje opravu litinového kříže na hřbitově v Troubsku. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Vyhlášení VZ 22/2018  Stavební úpravy prostoru hřbitova Troubsko – odběrná 

místa na zalévání 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení VZ 22/2018 Stavební úpravy prostoru 

hřbitova Troubsko – odběrná místa na zalévání. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4.a) Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace k VZ 22/2018  Stavební 

úpravy prostoru hřbitova Troubsko – odběrná místa na zalévání  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové 

dokumentace k VZ 22/2018 Stavební úpravy prostoru hřbitova Troubsko – odběrná místa na 

zalévání firmy DIMENSE v.o.s., IČO:27753379, Brno v celkové výši 39.500 Kč bez DPH, tj. 

47.795 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Upozornění objednatele k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště  

Usnesení: rada obce bere na vědomí Upozornění objednatele k VZ 2/2016 Výstavba 

víceúčelového hřiště od firmy SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.. 

 

4.5.a) Položkový rozpočet stavby k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště – Dodatek č. 1 

a 2. Tenisové hřiště  

Návrh usnesení: rada obce neschvaluje změnu povrchu tenisového hřiště u VZ 2/2016 

Výstavba víceúčelového hřiště. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 



4.6. Pokládka travního koberce v zahradě MŠ Troubsko 

Návrh na usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Petr Pokorný, IČO: 

73778451, Troubsko na provedení pokládky travního koberce v zahradě MŠ Troubsko 

v celkové částce 28.700 Kč bez DPH, tj. 34.727 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc.č. 

1552/1  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje pokácení 5 ks topolů  na obecním pozemku parc.č. 

1552/1. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Cenová nabídka zabezpečení přípravných prací pro kolaudaci a zabezpečení 

kolaudace stavby -  k VZ 10/2016 Prodloužení komunikace ul.  Družstevní parc.č. 

1514/1 - dokončení 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku k VZ 10/2016 Prodloužení 

komunikace ul. Družstevní parc.č. 1514/1 firmy ALDYCO s.r.o., IČO: 03264084, Zastávka, 

na zabezpečení přípravných prací pro kolaudaci a zabezpečení kolaudace stavby v celkové 

výši 32.700 Kč bez DPH, tj. 39.567 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.9. Vyhlášení výběrového řízení na dva pracovníky/ce poštovní přepážky Pošty 

Partner 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dva  pracovníky/ce 

poštovní přepážky Pošty Partner. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.10. Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VP_2018_122419 OSA – 

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

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

VP_2018_122419 s OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním a pověřuje 

starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

Zapsala dne 27. 7. 2018 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Ing. Blanka Končická MBA                                                   Irena Kynclová 

            místostarostka                                                                  starostka 




