
1 

 

VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 14. 11. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 14. 11. 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. Podklad pro zapracování částky rozpočtu ZŠ a MŠ Troubsko, příspěvkové organizace, 

do  rozpočtu obce Troubsko na rok 2019   

Usnesení: rada obce bere na vědomí  podklad pro zapracování částky do rozpočtu obce 

Troubsko na rok 2019 od  příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Troubsko, 

okres Brno-venkov. 

 

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

způsobu budoucího provozování AC1723 – Troubsko – Horní Louky – Dostavba 

vodovodního řadu a vodovodních přípojek   

Usnesení: rada obce bere na vědomí žádost o vypracování dohody o budoucích vlastnických 

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

vodovodních přípojek se společností KOMUNIKACE VESELKA s.r.o.. 

 

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

EMPEMONT  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo: S520/2015 o provádění 

servisních prací s firmou Pavel Kuběja – EMPEMONT, IČO: 47822147, Valašské Meziříčí a 

pověřuje starostku k jeho podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

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

Návrh usnesení:  rada obce schvaluje stavbu „Vodovodní přípojka Troubsko – p. , 

parc.č. 1118, k. ú. Troubsko (768715)“  dle přiložené projektové dokumentace označené 

k datu 09/2018  za podmínky uvedení místa zásahu do původního stavu,  provádění kontroly 

funkčnosti místa zásahu a převzetí záruky za jeho bezvadný stav po dobu 5 let. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.4.a) Smlouva o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka Troubsko – p. k, parc.č. 

1118, k. ú. Troubsko“ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka 

Troubsko – p , parc.č. 1118, k. ú. Troubsko“ na pozemcích parc.č.1508/1, 1507/2 a 

pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

přípojka k RD na pozemku parc.č. 528   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje stavbu vodovodní přípojky na  pozemku parc.č. 528  

dle přiložené projektové dokumentace označené k datu 10/2018 za podmínky uvedení místa 

zásahu do původního stavu. 

Usnesení bylo přijato. 
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2.5.a) Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 528, k. ú. 

Troubsko“ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky 

na pozemku parc.č. 1514/1 v  k. ú. Troubsko a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o nápravu u VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště II   

Návrh usnesení: rada obce trvá na dokončení díla  VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového 

hřiště II. v řádném termínu dle smlouvy, tj. k datu 31. 10. 2018,  a vyzývá firmu 

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, jako zhotovitele, k zahájení předání díla v dohodnutém 

termínu 15. 11. 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Podání připomínek/námitek k připravovanému Územnímu plánu obce Troubsko  

Usnesení: rada obce bere na vědomí připomínku k připravovaném ÚP obce Troubsko 

týkající se  pozemku parc.č. 226/4. 

 

3.3. Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu/řízení a návrh smlouvy o právu provést 

stavbu  „Vodovodní přípojka Troubsko – p. , parc.č. 1151, k. ú. Troubsko 

(768715)“  

Návrh usnesení:  rada obce schvaluje stavbu „Vodovodní přípojka Troubsko – p. , 

parc.č. 1151, k. ú. Troubsko (768715)“  dle přiložené projektové dokumentace označené 

k datu 10/2018 za podmínky uvedení místa zásahu do původního stavu, kontroly funkčnosti 

místa zásahu a převzetí záruky za jeho bezvadný stav po dobu 5 let. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3.a) Smlouva o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka Troubsko – p. , parc.č. 

1151, k. ú. Troubsko“ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka 

Troubsko – p. , parc.č. 1151, k. ú. Troubsko“ na pozemcích parc.č. 1508/1, 1507/2, 

1507/1 a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Žádost o aktualizaci vyjádření k projektové dokumentaci pro umístění a realizaci 

stavby „Troubsko, Vyšehrad, Hraničky, U Lednice – optická trasa“   

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko pro stavbu „Troubsko, Vyšehrad, 

Hraničky, U Lednice – optická trasa“ dle přiložené projektové dokumentace označené datem 

10/2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Rezignace na mandát zastupitele obce Troubsko  

Usnesení: rada obce bere na vědomí rezignaci na mandát zastupitele obce Troubsko p. H. 

Benešové. 

 

3.6. Oznámení o uzavření MŠ Troubsko ve dnech 22. 12. 2018 – 1. 1. 2019  

Usnesení: rada obce bere na vědomí uzavření MŠ Troubsko ve dnech 22. 12. 2018 – 1. 1. 

2019. 
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3.7. 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 552.000 Kč určené na mzdy pro učitele/ku 1. ročníku ZŠ. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 pro Římskokatolická farnost  

Troubsko ve výši 120.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2019  pro Římskokatolickou farnost Troubsko, 

IČ: 66597382  ve výši 120.000 Kč.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3.9. Výzva zjednání nápravy – „Manipulační plocha“ na pozemku parc.č. 35/1 – u budovy 

MŠ Troubsko, do 31. 12. 2018  

Usnesení: rada obce bere na vědomí Výzvu Stavebního úřadu Střelice o zjednání nápravy 

„Manipulační plocha“ na pozemku parc.č. 35/1. 

 

3.10. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí – bytový dům včetně technického 

napojení stavby a zpevněných ploch v ul. Jihlavská na parc.č. 1194/4, 1194/7, 

1195/5, 1196/8, 1198/1, 1481/1  

- Rozhodnutí – zamítnutí žádosti o vydání společného povolení na stavbu – 

novostavba RD včetně technického a dopravního napojení v ul. Družstevní na 

pozemku parc.č. 515 a 1514/1  

- Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání – provozní středisko – I. 

etapa, objekt provozní – administrativní se skladovou halou na pozemku 

parc.č. 1289/37, 1289/39 a 1289/40  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – nástavba a stavební úpravy 

RD v ul. Veselka č.p. 136 na pozemku parc.č. 878  

- Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání – nástavba včetně půdní 

vestavby v RD v ul. Zámecká č.p. 88 na pozemku parc.č. 613   

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – bytový dům – stavební 

úpravy a nástavba objektu v ul. Jihlavská č. p. 329  

- Výzva – vyjádření k podanému odvolání ve věci „Novostavba RD včetně 

technického a dopravního napojení v ul. Družstevní na pozemku parc.č. 515 a 

1514/1  

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

Nár. Odboje, p. NN,  na parc.č. 432/1  

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – stavba na pozemku parc.č. 1407/1  

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – nástavba objektu ozn. Bydlení na ul. 

Jihlavská č.p. 396 na parc.č. 1208/1  

b) MV ČR – Posouzení zákonnosti OZV č. 1/2018, o nočním klidu – nebyla shledána 

v rozporu se zákonem  

c) Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov:   
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- Oznámení o zahájení řízení – návrh na vklad Smlouva o zřízení věcného 

břemene č. 880086005_1/VB/P/2221/275/H ze dne 25. 10. 2018 týkající se 

parc.č. 1442/8  

- Informace o vyznačení plomby na pozemku parc.č. 1442/8 – Smlouva o zřízení 

věcného břemene č. 880086005_1/VB/P/2221/275/H se společností GasNet, 

s.r.o.  

d) EKO-KOM, a.s. – Zpráva o množství vytříděných odpadů a odměně od systému EKO-

Kom za období 7 – 9/2018 – 45,202 t, odměna celkem 92.526 Kč  

e) SVaK Ivančice – Oznámení o konání řádné valné hromady Svazku vodovodů a 

kanalizací Ivančice dne 29. 11. 2018 v 10 hod. v Hotelu D-1 Ostrovačice, Veveří 260  

f) Jihomoravský kraj – Pozvánka na projednání návrhů aktualizovaného Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací JMK  

g) Statutární město Brno – Veřejné projednání Návrhu změny ÚP m. Brna B1/18-CM MČ 

Brno-Královo Pole, k. ú. Ponava, ul. Sportovní – Plavecký bazén Lužánky  

h) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Troubsko se bude konat  dne 28. 11. 2018 v 18:00 

hod. v zasedací místnosti OÚ Troubsko. 

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

 

4. Různé 

 

4.1. Záměr č. 2/2018 o pronájmu nebytových prostor  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení záměru č. 2/2018 o pronájmu nebytových 

prostor. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Záměr č. 3/2018 o pronájmu nebytových prostor  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení záměru č. 3/2018 o pronájmu nebytových 

prostor. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Záměr č. 4/2018 o pronájmu nebytových prostor   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení záměru č. 4/2018 o pronájmu nebytových 

prostor. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Návrh výše odměn neuvolněným členů zastupitelstva a fyzickým osobám, které nejsou 

členy  zastupitelstva obce Troubsko na období od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2019  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení výši odměn 

v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. neuvolněným členům zastupitelstva a fyzickým 

osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce Troubsko dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Příloha č. 1 na rok 2019 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů – rozúčtování skutečných nákladů obce za rok 2018  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Přílohu č. 1 na rok 

2019 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s  

výší poplatku 400 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.6. Cenová nabídka 1ks přijímacího bezdrátového hlásiče  v ul. Lišky   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Pavel Kuběja – EMPEMONT, 

IČO: 47822147, Valašské Meziříčí na 1ks přijímacího bezdrátového hlásiče v celkové částce 

19.870 Kč bez DPH, tj. 24.043 Kč včetně DPH a doporučuje zapracovat cenu do rozpočtu 

obce Troubsko na rok 2019. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Rozpočtové opatření č. 7/2018  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Cenová nabídka úpravy zábradlí náměstí na Veselce  

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

2928288, Troubsko na úpravu zábradlí na náměstí Veselka v celkové částce 7.200 Kč bez 

DPH, tj. 8.712 včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno ve 21:15 hod. následující schůze rady obce se bude konat ve středu 

21. 11. 2018 od 17.00 hod. 

 

 

 

Zapsala dne:   20. 11. 2018   Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Vítězslav Volánek                                                Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                starostka 

 

 




