
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 29. 10. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 29. 10. 2018 přijala toto usnesení: 

 

1. Zahájení a schválení pořadu schůze 

 

Jednání bylo zahájeno starostkou v 17.00 hod., zapisovatelem byla určena paní I. Šimečková. 

Rada obce schvaluje pořad jednání. 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1. Cenová nabídka k vyřešení dopravní situace na ulici Veselka, U Rybníka a Pod 

Vinohrady  

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

26264641, Brno na dodávku a montáž zpomalovacích prahů, dopravních značek a dopravních 

zrcadel v lokalitě ul. Veselka, U Rybníka a Pod Vinohrady, v celkové částce max. 52.950 Kč 

včetně DPH.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Účetní závěrka za třetí čtvrtletí roku 2018 ZŠ a MŠ Troubsko  

Usnesení: rada obce bere na vědomí účetní závěrku za třetí čtvrtletí roku 2018 Základní 

školy a mateřské školy Troubsko, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 

 

3.2. Žádost o vypracování – předložení dohody o budoucích vlastnických vztazích a ke 

způsobu budoucího provozování AC1723 – Troubsko – Horní Louky – Dostavba 

vodovodního řadu a vodovodních přípojek   

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

vyjadřovat k žádosti o vypracování dohody o budoucích vlastnických vztazích a ke způsobu 

budoucího provozování AC1723 – Troubsko – Horní Louky – Dostavba vodovodního řadu a 

vodovodních přípojek a doporučuje ji projednat až novému složení rady obce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Smlouva o právu provést stavbu „Obytný soubor Troubsko – Veselka“, stavební 

objekty SO 02 Kanalizace dešťová, SO 03 Kanalizace splašková, SO 05 Vodovodní řad, 

SO 10 Úprava koryta toku  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Obytný soubor 

Troubsko – Veselka“, stavební objekty SO 02 Kanalizace dešťová, SO 03 Kanalizace 

splašková, SO 05 Vodovodní řad, SO 10 Úprava koryta toku na pozemcích parc.č. 1295/2, 

1297/5, 1509/15, 1509/16 a 1511/1 ve vlastnictví obce Troubsko s firmou Rezidence 

Troubsko s.r.o., IČO:28334051 a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a návrh smlouvy o právu provést stavbu na 

akci „Vodovodní přípojka Troubsko – p. Čoupek, parc.č. 1118“  

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

vyjadřovat k žádosti o vyjádření k územnímu souhlasu a návrhu smlouvy o právu provést 

stavbu na akci „Vodovodní přípojka Troubsko – p. Čoupek, parc.č. 1118“  a doporučuje ji 

projednat až novému složení rady obce. 

Usnesení bylo přijato. 



 

3.5. Dodatek č. 20 ke smlouvě o vkladu do hospodaření SVaK Ivančice – vodovod v ul. 

Veselka  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek č. 20 ke smlouvě o vkladu do hospodaření 

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, IČO: 49458892, Ivančice a pověřuje starostku k jeho 

podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Stížnost na nedostatečné vyvážení odpadu  

Usnesení: rada obce bere na vědomí stížnost Ing. M. K. na nedostatečné vyvážení odpadu    

1 x 14 dní. 

 

3.7. Oprava poškozené soukromé cesty a kanálku u RD 268/20  

Návrh usnesení: rada obce neschvaluje opravu poškozené soukromé cesty a kánálku u RD 

268/20 v ul. Veselka. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo: S520/2015 o provádění servisních prací Pavel Kuběja – 

EMPEMONT  

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

vyjadřovat k žádosti o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo: S520/2015 o provádění 

servisních prací s firmou Pavel Kuběja-EMPEMONT, Valašské Meziříčí a doporučuje jej 

projednat až novému složení rady obce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas – vodovodní 

přípojka k RD na pozemku parc.č. 528   

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

nebude vyjadřovat k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas 

vodovodní přípojky k RD na pozemku parc.č. 528  a doporučuje ji projednat až novému 

složení rady obce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.10. Rekapitulace stavu rozpracovanosti stavby „Výstavba víceúčelového hřiště II“ k 24. 

10. 2018 k VZ 2/2016  

Usnesení: rada obce bere na vědomí Rekapitulaci stavu rozpracovanosti stavby  k VZ 2/2016 

„Výstavba víceúčelového hřiště II“ k datu 24. 10. 2018 předložené Ing. P. K., který pro obec 

provádí TDI. 

 

3.11. Žádost o přerušení stavebních prací na akci „Výstavba víceúčelového hřiště II“ k VZ 

2/2016  

Návrh usnesení: rada obce neschvaluje přerušení stavebních prací na akci „Výstavba 

víceúčelového hřiště II“ k VZ 2/2016 firmou SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.  a  trvá 

na termínu dokončení uvedeném ve Smlouvě o dílo, tj. 31. 10. 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.12. Cenová nabídka prodloužení autorského dozoru v průběhu jeho výstavby k VZ 2/2016 

Výstavba víceúčelového hřiště II.  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy DIMENSE v.o.s., Brno, 

IČO:27753379 na prodloužení autorského dozoru v průběhu jeho výstavby k VZ 2/2016 



Výstavba víceúčelového hřiště II. v celkové částce 12.650 Kč bez DPH, tj. 15.306,50 Kč 

včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.13. Cenová nabídka - Doplnění nabídky na zajištění prací spojených s výkonem TDI při 

realizaci stavby „Výstavba víceúčelového hřiště“, obec Troubsko, a to ve vazbě na 

prodloužení termínu dokončení díla (VZ 2/2016)   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku na zajištění prací spojených 

s výkonem TDI při realizaci stavby k VZ 2/2016 „Výstavba víceúčelového hřiště II“ s Ing. 

Pavlem Krejčím, Brno, IČO: 76098818 v celkové částce 9.000 Kč/1měsíc včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.14. Stížnost na pracovnici Pošty Partner  

Usnesení: rada obce bere na vědomí stížnost na neprofesionální chování pracovnice pobočky 

Pošty Partner. 

 

3.15. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Sdělení – schválení pro dělení pozemku parc.č. 1058/1 v k. ú. Troubsko dle 

geometrického plánu č. 1620-119/2018 – z důvodu uzavření darovací smlouvy 

– na pozemek parc.č. 1058/1 o výměře 366 m2 a pozemek parc.č. 1058/3 o 

výměře 63 m2  

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – kabelové vedení NN – Troubsko, 

Vyšehrad, sm.NN, Zbíral na pozemku parc.č. 1345/4, 1391/2   

- Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení – o vydání rozhodnutí 

o umístění stavby – Kabelové vedení NN – Troubsko, Nár. odboje, roz. KV 

DEVELO – na pozemcích parc.č. 84, 93, 98, 100, 103, 104, 107, 109, 115, 

118, 122, 124, 128, 130, 135, 136, 141, 146, 148, 154, 558, 559, 1490/1, 

1490/2, 1491/1, 1492, 1494  

- Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru – novostavba RD včetně technického napojení v ul. Sadová 

na pozemku parc.č. 1442/112 a 1442/121  

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Servisní a prodejní centrála Troubsko 

na pozemku parc.č. 1266/34“  

- Usnesení přerušení řízení – oplocení severozápadní hranice pozemku u RD na 

pozemku parc.č. 1442/15  

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – rozšíření a rekonstrukce sítě NN – 

Troubsko, Polní, rek. NN na pozemku parc.č. 27, 35/1, 37, 1483/1, 1490/1, 

1490/2  

- Územní souhlas – přípojka splaškové a dešťové kanalizace k RD Pod 

Vinohrady č.p. 304  

- Oznámení zahájení společného řízení (změna stavby před dokončením) – 

Novostavba dvou polyfunkčních objektů služeb a kanceláří s přidruženým 

bydlením v Troubsku na pozemku parc.č. 188/1  

b) Statutární město Brno – Veřejné projednání upraveného Návrhu změny ÚP města Brna 

B1/13-0 včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

c) Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce 

Troubsko – 5. 11. 2018 v 18 hod. v zasedací místnosti OÚ Troubsko 

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



4. Různé 

 

4.1. Smlouva č. 28K/2018 o nájmu urnového místa v kolumbáriu  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 28K/2018 o nájmu urnového místa 

v kolumbáriu a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.1.a)   
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Kupní smlouvu č. 28K/2018 a pověřuje starostku 

k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Smlouva č. 4K/2018 o nájmu urnového místa v kolumbáriu  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 4K/2018 o nájmu urnového místa 

v kolumbáriu a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2.a)   
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Kupní smlouvu č. 4K/2018 a pověřuje starostku 

k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.3. Navýšení cenové nabídky dle skutečného zaměření k  VZ 20/2018 Zemní práce 

v zahradě MŠ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje navýšení cenové nabídky dle skutečného zaměření 

k VZ 20/2018 Zemní práce v zahradě MŠ Troubsko firmy Pavel Toman – TOPA, IČO: 

44945400, Troubsko  o částku 4.791 Kč , tzn. že  celková částka  VZ 20/2018 činí       

286.449 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.4. Rozpočtové opatření č. 6/2018  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 31. 10. 2018 

 

 

            místostarostka                                                           starostka 

 




