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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 28. 11. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 28. 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. Žádost o vyjádření ke stavbě „Provozní objekt, místní část Veselka, při ul. Jihlavská, 

na parc.č. 1289/46“  

Návrh usnesení:  rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Provozní objekt, 

místní část Veselka, při ul. Jihlavská, na parc.č. 1289/46“  dle přiložené projektové 

dokumentace 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. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o vyjádření k PD územnímu souhlasu a návrh smlouvy o právu provést stavbu 

na akci „Troubsko – Vodovodní přípojka – Doležal, parc.č. 536 a 1514/1“   

Návrh usnesení:  rada obce schvaluje stavbu vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 536 a 

1514/1, dle přiložené projektové dokumentace za podmínky uvedení místa zásahu do 

původního stavu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.1.a) Smlouva o právu provést stavbu „Troubsko – Vodovodní přípojka – Doležal – na 

pozemku  parc.č. 1514/1, k. ú. Troubsko“ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Troubsko – 

Vodovodní přípojka – Doležal na parc.č. 1514/1 a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Rezignace na mandát zastupitele obce Troubsko  

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

Kynclové. 

 

3.3. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 I. K.  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 paní I. 

Kynclové. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 pro Katolický dům Troubsko, 

z.s. ve výši 250.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2019   pro Katolický dům Troubsko, z.s., IČO: 

48480398,  ve výši 250.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 
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3.5. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 pro SK Veselka ve výši 70.000 

Kč   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2019 pro SPORTOVNÍ KLUB VESELKA, z.s. , 

IČO: 26588676, ve výši 70.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 pro K.A.T. Troubsko z.s. ve výši 

30.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 

2019 pro K.A.T. Troubsko, z.s. , IČO: 26646765, ve výši 30.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Žádost o vyjádření k PD vodovodní přípojky pro RD v ul. Školní 9/16   

Návrh usnesení:  rada obce schvaluje stavbu vodovodní přípojky k rodinnému domu Školní 

9/16 na pozemku parc.č. 567, parc.č. 568 a parc.č. 1496/1, dle přiložené projektové 

dokumentace označené k datu 11/2018 za podmínky uvedení místa zásahu do původního 

stavu a tento stav udržovat po dobu 5 let, tzn. stavebník se zavazuje provádět kontrolu 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7.a) Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky k RD Školní 9/16 na parc.č. 

1496/1 a 568 

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

k RD Školní 9/16, na pozemku parc.č. 1496/1 a 568 ve vlastnictví obce Troubsko a pověřuje 

starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Žádost o finanční příspěvek na provoz ZŠ Střelice v roce 2019  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí neinvestičních nákladů na žáka  pro ZŠ 

Střelice pro školní rok 9/2018 – 6/2019 ve výši 50.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8.a) 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce  schválení poskytnutí 

neinvestičních nákladů na žáka  pro ZŠ Střelice na školní rok 9/2019 – 6/2020 ve výši 

2.500 Kč na 1 žáka. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.9. Příspěvek na financování nadstandardu dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2019  

Usnesení: rada obce bere na vědomí výši finančního příspěvku na nadstandard dopravní 

obslužnosti IDS JMK na rok 2019 ve výši 6.542 Kč vyčíslený společností KORDIS JMK, a.s. 

Brno. 

 

3.10. Žádost o poskytnutí služby sociální péče dovoz a donáška obědu do domu pro M. V.  

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

donáška obědu do domu č. 6/2018 pro p. M. V.  a  pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato 
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3.11. Rada informativně 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce „Školící objekt 

s občerstvením v ul. Jihlavská na pozemku parc.č. 1283/2, 1284/2 a 1285/4“  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – kabelové rozvody VN a NN 

– Troubsko, Jihlavská, VN, DTS, NN, AUSTRO na pozemku parc.č. 1266/36 

a 1266/38  

- Rozhodnutí územní rozhodnutí o umístění stavby kabelové vedení NN – č. 

1030034350-Troubsko, Veselka, přípojka NN, Almbrok na pozemku parc.č. 

851/1, 1482/3, 1482/41, 1482/43, 1506/3, 1506/69,1511/1  

- Oznámení zahájení územního řízení – přístřešek u RD Hodakova č. p. 656  

b) MěÚ Šlapanice: 

- Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a řízení o 

povolení odběru podzemních vod – o umístění a povolení stavby „Šachtová 

studna“ na pozemku parc.č. 420  

- Oznámení o zahájení stavebního řízení „Prodloužení komunikace, Troubsko“ 

parc.č. 1442/119  

c) Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – venkov: 

- Vyrozumění o provedeném vkladu do KN sp. zn. V-20794/2018-703 – 

Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná č. 

880086005_1/VB/P/2221/275/H parc.č. 1442/8  

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

4. Různé 

4.1. Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2012 Požární řád obce – Přehled zdrojů 

vody pro hašení požárů na území obce Troubsko  

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

k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2012 Požární řád obce  - Přehled zdrojů vody pro hašení 

požárů na území obce Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Stanovení termínů pro konání svatebních obřadů (dnů a hodin) ve volebním období 

roku 2018 - 2022 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje pro konání svatebních obřadů den pátek a sobotu, čas 

9:30 – 13:00 hod.. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Povodňová komise – aktualizace složení členů (po volbách do zastupitelstva obce 

konaných ve dnech 5. a 6. října 2018) 

Návrh usnesení:  rada obce schvaluje nové složení členů povodňové komise ve složení: 

Předseda: Mgr. Markéta Bobčíková - starostka obce 

místopředseda: Vítězslav Volánek -  místostarosta obce 

členové: JUDr. Milan Švejda, Jiří Koutný, Ing. Martin Křivánek – členové rady obce a 

zastupitelstva obce 

Členové hlásné hlídky: Helena Sedláčková, Ing. Martin Křivánek (členové zastupitelstva 

obce) 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Plán inventur obce Troubsko (Inventarizace majetku za rok 2018) 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Plán inventur obce Troubsko za rok 2018.  

Usnesení bylo přijato. 
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4.5. Příloha č. 2 k Vnitřní směrnici č. 5/2011  – odpisování majetku 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje  Přílohu č. 2  k Vnitřní směrnici č. 5/2011 – odpisování 

majetku. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Smlouvy o nájmu hrobových míst viz. seznam 2 smluv   

Návrh usnesení:  rada obce schvaluje Smlouvy o nájmu hrobových míst dle přiloženého 

seznamu (příloha č. 2 tohoto zápisu)  a pověřuje starostku k podpisu těchto Smluv. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Úprava zahrady ZŠ po zhotovení umělého povrchu zahrady 

Usnesení:  rada obce bere na vědomí úpravu zahrady ZŠ Troubsko po zhotovení umělého 

povrchu – dorovnání povrchu zeminou do výše nového povrchu hřiště. 

 

4.8. Cenová nabídka úprava chodníku a zadláždění prostoru u vstupu do budovy ZŠ 

Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Petr Bednář, IČO: 75772639, 

Troubsko ve výši 131.561 Kč bez DPH, tj. 159.189 Kč včetně DPH na dostavbu chodníku a 

výměnu dlažby u budovy ZŠ Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.9. Cenová nabídka na dostavbu chodníku u přechodu pro chodce v ul. Vyšehrad   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Petr Bednář, IČO: 75772639, 

Troubsko ve výši 32.060  Kč bez DPH, tj. 38.793  Kč včetně DPH na dostavbu chodníku u 

přechodu pro chodce v ul. Vyšehrad. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.10. Cenová nabídka na úpravu nevyhovujícího vjezdu ul. Jihlavská 395/6a  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Petr Bednář, IČO: 75772639, 

Troubsko ve výši 21.142 Kč bez DPH, tj. 25.582 Kč včetně DPH na úpravu nevyhovujícího 

vjezdu ul. Jihlavská 395/6a. 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 17:55 hod. následující schůze rady obce se bude konat ve středu  

12. 12. 2018 od 17.00 hod. 

 

Zapsala dne 3. 12. 2018 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

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

 

       Vítězslav Volánek                                                Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                starostka 

 

 




