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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 7. 1. 2019 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 7. 1. 2019 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 k územnímu souhlasu a odsouhlasení návrhu smlouvy o smlouvě 

budoucí na akci „Troubsko, Družstevní, svod NN, Filip“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko na akci „Troubsko, Družstevní, 

svod NN, Filip“ dle situačního výkresu č. 1 datovaného 11/2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.1.a) Návrh Smlouvy č.: 1030044472/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č.:1030044472/002 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene při akci „Troubsko, Družstevní, svod NN, Filip“ a pověřuje 

starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost a návrh na pořízení změny územního plánu  lokalita ul. Jihlavská   

Usnesení: rada obce bere na vědomí návrh na pořízení dílčí změny územního plánu obce 

Troubsko. 

 

3.2. Žádost a návrh na pořízení změny územního plánu  lokalita „Za dálnicí“   

Usnesení: rada obce bere na vědomí návrh na pořízení dílčí změny územního plánu obce 

Troubsko. 

 

3.3. Námitky proti ÚP pro obec Troubsko parc.č. 38/6  

Usnesení: rada obce bere na vědomí námitku vlastníka pozemku parc.č. 38/6 proti 

územnímu plánu obce Troubsko. 

 

3.4. Žádost o vyjádření ke stavbě „Troubsko, U dráhy, roz. NN Kociánová“   

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Troubsko, U dráhy, 

roz. NN Kociánová, dle předložené situace – nový stav datované 11/2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Žádost o udělení výjimky a změnu termínu odevzdání inventarizace ZŠ a MŠ 

Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje udělení výjimky a změnu termínu odevzdání 

inventarizace ZŠ a MŠ Troubsko, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci, a to do          

28. 1. 2019. 

Usnesení bylo přijato. 
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3.6. Žádost o poskytnutí služby sociální péče dovoz a donáška obědu do domu pro M. B.  

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

donáška obědu do domu č. 1/2019 pro p. M. B.  a  pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato 

 

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

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

donáška obědu do domu č. 2/2019 pro p. M. H.  a  pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato 

 

3.8. Oznámení o zahájení stavebního řízení „Stavební úpravy RD v ul. Veselka č.p. 182 

v Troubsku na pozemku parc.č. 1204“  

Návrh usnesení: rada obce nemá námitek proti stavebnímu záměru „Stavební úpravy RD 

v ul. Veselka č.p. 182 v Troubsku na pozemku parc.č. 1204“, trvá na důsledném řešení 

dostatečného počtu parkovacích míst na vlastním pozemku stavebníka. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.9. Spolupráce v oblasti zpětného odběru obalů se společností REMA AOS, a.s.  

Usnesení: rada obce bere na vědomí možnost budoucí spolupráce v oblasti zpětného odběru 

obalů se společností REMA AOS, a.s., IČ: 04675151, Praha. 

 

3.10. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby – nástavba včetně půdní vestavby 

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

b) Jihomoravský kraj – Pozvánka na seminář „Dotační příležitost pro Vaši obec“  

c) Magistrát města Brna – Společné jednání o Návrhu změny ÚP města Brna 

celoměstského významu B1/16-CM – Areál Jaselských kasáren  

d) Policie ČR, dopravní inspektorát Brno-venkov – Informace o kontrole dodržování 

stanovených limitů rychlosti v roce 2018 v obci Troubsko – provedena kontrola 18x, 

zjištěno 52 přestupků. 

e) Podnět občana na parkování na ul. Nová  

f) MěÚ Šlapanice: 

- Pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby – Vodovodní řad a 

přeložka splaškové kanalizace v k. ú. Troubsko  

- Rozhodnutí – ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 1/2019 – záměr restaurování 

sousoší  sv. Cyrila a Metoděje, parc.č. 1493, k. ú. Troubsko, kulturní památka 

číslo rejstříku ÚSKP ČR 20704/7-8939  

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

 

 

4. Různé 

 

4.1. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc.č. 386/1  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje pokácení 1 ks modřínu na obecním pozemku parc.č. 

386/1. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.2. Oprava lávky pro pěší X6 u kapličky  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o  provedení opravy 1 ks lávky pro pěší X6 u kapličky 

Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2.a) Cenová nabídka na akci „Oprava lávky pro pěší X6 u kapličky“   

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

IČ: 03559840, Sobotovice, na akci „Oprava lávky pro pěší X6 u kapličky“ v celkové výši 

155.363,62 Kč bez DPH, tj. 187.989,98 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Nový informační systém dopravního značení v obci Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o vypracování projektu nového informačního systému 

dopravního značení v obci Troubsko.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Troubsko v roce 2019 – 

Unie Roska – reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s.  

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

Obce Troubsko pro rok 2019  pro Unie Roska – reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO z. p. s., 

IČO: 64331016 ve výši 10.000 Kč a  pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Troubsko v roce 2019  – 

Myslivecký spolek Výrovka 

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

Obce Troubsko pro rok 2019 pro Myslivecký spolek Výrovka,  IČO: 48480720  ve výši 

20.000 Kč a  pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Troubsko v roce 2019 – 

Český zahrádkářský svaz, z. o. Troubsko 

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

Obce Troubsko pro rok 2019 pro Český zahrádkářský svaz, z. o. Troubsko,  IČO: 75096854,  

ve výši 4.000 Kč a  pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Troubsko v roce 2019 – 

K.A.T. Troubsko, z.s. 

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

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

a  pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Troubsko v roce 2019 – 

Mariáš plus, z.s. 

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

Obce Troubsko pro rok 2019 pro Mariáš plus, z.s.,  Troubsko,  IČO: 03587452,  ve výši 5.000 

Kč a  pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.9. Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Troubsko – Tělocvičná 

jednota Sokol Troubsko, spolek 

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

Obce Troubsko  pro rok 2019 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Troubsko, spolek,  IČO: 

65264011  ve výši 25.000 Kč a  pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.10. Změna předsedy Komise stavební obce Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce odvolává z pozice předsedy  Komise stavební Ing. Tomáše 

Litworu. 

Usnesení bylo přijato 

 

4.10.a)  

Návrh usnesení: rada obce jmenuje: 

předsedou komise stavební: Ing. Luďka Volného 

členem komise stavební:  Ing. Tomáše Litworu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19:35 hod. následující schůze rady obce se bude konat v pondělí 

21. 1.  2019 od 17.00 hod. 

 

 

 

 

Zapsala dne 11. 1. 2019 Ivana Šimečková 

 

 

       Vítězslav Volánek                                                Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                starostka 

 

 

 

 

 




