
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 17. 9. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 17. 9. 2018 přijala toto usnesení: 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1. Žádost o vyjádření k akci „Obytný soubor Troubsko – Veselka, SO 01 - 

komunikace“  

Návrh usnesení:  rada obce rozhodla, že své stanovisko k akci „Obytný soubor Troubsko – 

Veselka, SO 01 – komunikace“ vydá až po vytvoření zápisu o projednávaných bodech 

z jednání rady obce a zástupců REZIDENCE TROUBSKO s.r.o. a změně situačního plánu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.2. Žádost o vydání stanoviska k PD „Obytný soubor Troubsko – Veselka“ – 

výstavba inženýrských sítí  

Návrh usnesení:  rada obce rozhodla, že své stanovisko k akci „Obytný soubor Troubsko – 

Veselka“ – výstavba inženýrských sítí -  vydá až po vytvoření zápisu o projednávaných 

bodech z jednání rady obce a zástupců REZIDENCE TROUBSKO s.r.o. a změně situačního 

plánu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.3. Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře k ohlášení stavby „Obytný soubor 

Troubsko – Veselka – SO 12 – Rodinný dům   

Návrh usnesení:  rada obce rozhodla, že své stanovisko k akci „Obytný soubor Troubsko – 

Veselka, SO 12  – Rodinný dům“ vydá až po vytvoření zápisu o projednávaných bodech 

z jednání rady obce a zástupců REZIDENCE TROUBSKO s.r.o. a změně situačního plánu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800086005_1/VB/P  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 

8800086005_1/VB/P se společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Ústí nad Labem, 

zastoupenou GridServis, s.r.o., IČO: 27935311, Brno týkající se „Přeložka STL plynovodní 

přípojky pro RD č. p. 663/1 na ulici Jarní v obci Troubsko, číslo stavby: 8800086005“ a 

pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o vydání souhlasného stanoviska k záměru stavby vesnička pro seniory 

„Carpe Diem-Welnes-sport centrum Troubsko“  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla, že z důvodu končícího volebního období  nebude nyní 

vydávat žádné stanovisko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o vyjádření k PD pro sloučené územní a stavební řízení „AC1723 – 

Troubsko – Horní louky – Dostavba vodovodního řadu a vodovodních přípojek“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko pro sloučené a stavební řízení 

v rámci akce „AC1723 – Troubsko – Horní Louky – Dostavba vodovodního řadu a 

vodovodních přípojek“ na pozemcích parc.č. 1289/34, 1289/19, 1289/20, 1289/21, 1289/22, 



1289/23, 1289/24, 1289/25, 1289/26, 1289/27, 1289/65, 1289/74, 1289/79, 1289/83, 1289/84, 

1289/31, 1289/32, dle předložené projektové dokumentace označené datem 06/2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Troubsko 2017/2018  

Usnesení: rada obce bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy 

Troubsko 2017/2018. 

 

3.5. Dlouhodobý plán – koncepční záměry a úkoly v období 2018 – 2021, Moudrý 

učitel – spokojený žák -  ZŠ a MŠ Troubsko  

Usnesení: rada obce bere na vědomí Dlouhodobý plán – koncepční záměry a úkoly v období 

2018 – 2021 Základní školy a mateřské školy Troubsko, příspěvkové organizace. 

 

3.6. Zpráva o provedení nápravných opatření – odstranění zjištěných závad  

Usnesení: rada obce bere na vědomí Zprávu o provedení nápravných opatření – odstranění 

zjištěných závad Základní školy a mateřské školy Troubsko, příspěvkové organizace na 

základě „Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly“ ze dne 28. 6. 2018. 

 

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

V. K.  

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

donáška obědu do domu č. 5/2018 pro p. V. K.  a  pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato 

 

 

3.8. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Rozhodnutí – stavební povolení – areál logistického centra a služeb – halový 

skladový objekt s administrativou na parc.č. 43/3  

- Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby – oplocení části pozemku na 

pozemku parc.č. 1345/314  

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

parc.č. 1289/48, 1289/49, 1289/50, 1289/51, 1289/52  

- Společný souhlas územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru – opěrná zídka na parc.č. 1018/1 a 1021/2   

- Oznámení o zahájení řízení – stavby na pozemku parc.č. 780/2, 1345/318, 

1345/319, 1345/320, 1345/321  

- Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby – oplocení pozemku parc.č. 

1345/21  

- Usnesení přerušení řízení „Oplocení východní hranice pozemku, umístěné na 

pozemku parc.č. 1442/6“ a „zahradní stavba – zastřešený venkovní krb 

s udírnou na parc.č. 1442/6“ v k. ú. Troubsko  

- Rozhodnutí o umístění stavby – kabelové vedení VN a NN – č. 1030032305 

Troubsko, Jihlavská, VN DTS, NN Šmíd- na parc.č. 1289/27, 31, 32, 34, 35, 

36, 76  

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – nástavba, přístavba a stavební úpravy 

obecního úřadu v Troubsku na ul. Zámecké – objekt pošta  

- Rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba bytového domu v Troubsku včetně 

dopravního a technického napojení v ul. Pod Vinohrady na pozemku parc.č. 



1115, 1117/1,1117/2, 1119/2, 1119/3, 1122/1, 1123/1, 1123/2, 1124, 1125/2, 

1125/3, 1125/4, 1507/2, 1508/1  

b) MěÚ Šlapanice:  

- Oznámení o zahájení správního řízení ve věci schválení kanalizačního řadu 

skupinové kanalizace Troubsko – Popůvky a usnesení o možnosti vyjádřit své 

stanovisko do 20. 9. 2018 „Kanalizační řád kanalizace Troubsko – Popůvky, 

skupinová kanalizace pro veřejnou potřebu“  

- Kolaudační souhlas „Troubsko – prodloužení komunikace – ul. Družstevní“ 

SO 101 – Místní komunikace  

- Kolaudační souhlas  „Prodloužení komunikace na pozemku parc.č. 1442/61, 

1444/1, 1446/86, v k. ú. Troubsko“  

c) Krajský úřad JMK – Rozhodnutí o odvolání „Oplocení, nádrž na vodu“ na pozemku 

parc.č. 6058/1 v k. ú. Střelice  

d) Exekutorský úřad Brno – město – Usnesení o provedení elektronické dražby 18. 10. 

2018 ve 13 hod. na pozemek parc.č. 1318/4 v k. ú. Troubsko a parc.č. 413/9 v k. ú. 

Popůvky u Brna  

e) Katastrální úřad Brno – venkov:  

- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-

15601/2018-703 smlouva darovací na pozemek parc.č. 1509/7   

- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-

15805/2018-703 Smlouva o zřízení VB k akci „16010-043582 VPIC Troubsko 

Veselka rek. kanalizace“ pozemek parc.č. 1511/1 

f) Ministerstvo dopravy ČR – Dálnice D1 Rekonstrukce vozovky km 182,0-189,7 vpravo 

– oznámení o zahájení řízení k předčasnému užívání stavby a pozvánka na místní 

šetření  

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

 

4. Různé 

 

4.1. Obecně závazná vyhláška obce Troubsko č. 1/2018 o nočním klidu 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Obecně závaznou 

vyhlášku obce Troubsko č. 1/2018 o nočním klidu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Zrušení VZ 8/2018 Informační systém v obci Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o zrušení VZ 8/2018 Informační systém v obci 

Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Převod „svěřeného majetku“  ZŠ a MŠ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení převod „svěřeného 

majetku“ uvedeného v příloze č. 6 tohoto zápisu v celkové hodnotě 249.831 Kč  do 

hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Darovací smlouva na pozemek parc.č. 1444/1 a parc.č. 1442/61 

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

na pozemek parc.č. 1444/1 a pozemek parc.č. 1442/61. 

Usnesení bylo přijato. 

 



4.5. Darovací smlouva na pozemek parc.č. 1058/1 

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

na pozemek parc.č. 1058/1. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Cenová nabídka na oplocení fotbalového hřiště Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy PS MOZADO s.r.o, IČO: 

03559840, Sobotovice na oplocení fotbalového hřiště v celkové částce 135.474 Kč včetně 

DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Záměr obce č. 1/2018 

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

obce č. 1/2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Smlouva o poskytování služeb komunikační platformy MOBILNÍ ROZHLAS 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb komunikační platformy 

MOBILNÍ ROZHLAS se společností Neogenia s.r.o., IČO: 29198950, Brno v celkové částce 

80.820 Kč, tj. 97.792,20 včetně DPH na období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 a pověřuje 

starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.9. Mimořádná odměna zastupiteli obce za aktivitu v oblasti kultury 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení vyplacení 

mimořádné odměny ve výši 3.000 Kč p. H. S. za aktivitu v oblasti kultury – zástupce obce při 

životním jubileu seniorů, dle dohody o provedení práce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.9.a)  
Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení vyplacení 

mimořádné odměny ve výši 3.000 Kč p. H. B. za aktivitu v oblasti kultury – zástupce obce při 

životním jubileu seniorů, dle dohody o provedení práce. 

Usnesení bylo přijato 

 

4.10. Návrh textového obsahu pro zápis do  kroniky obce Troubsko - rok 2017 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje textový obsah roku 2017 pro zápis do kroniky obce 

Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.11. Veřejné zakázky obce Troubsko 

Usnesení: rada obce bere na vědomí stav veřejných zakázek obce Troubsko k datu 17. 9. 

2018.  

 

4.12. Zápis o provedené roční kontrole dětského hřiště na Veselce (ul. U Rybníka)  

Usnesení: rada obce bere na vědomí předání Zápisu o provedené roční kontrole dětského 

hřiště na Veselce Sportovnímu klubu Veselka k provedení nápravy zjištěných závad. 

 

 

 



4.13. Rozpočtové opatření č. 4/2018  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

Zapsala dne 20. 9. 2018 

 

 

 

 

 

            místostarostka                                                           starostka 

 

 

 

 

 




