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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 21. 1. 2019 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 21. 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. 

 

1.1. Z důvodu nečinnosti MěÚ Šlapanice při tvorbě ÚP obce Troubsko přizvala rada obce 

na své jednání starostu sousední obce Ostopovic ke konzultaci a sdělení zkušeností 

s institutem „létajícího pořizovatele“ v procesu územního plánování. Předány byly také 

zkušenosti z oblasti tvorby Strategického plánu obce. 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Smlouva o zřízení služebnosti 11010-057055 RVDSL1602_M_B_BOBS1736_OK  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 11010-057055 

RVDSL1602_M_B_BOBS1736_OK a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o udělení souhlasu s výstavbou RD na pozemku parc.č. 1403/3   

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k výstavbě rodinného domu na 

pozemku parc.č. 1403/3, dle předložené projektové dokumentace označené datem 8.2018 pro 

potřeby sloučeného územního a stavebního řízení. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o aktualizaci vyjádření č.j. TRB/1543/2018 k povolení stavebních úprav RD 

č.p. 182  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke změně projektové dokumentace 

stavebních úprav RD č.p. 182, spočívající v přidání podkroví nad hospodářskou budovou, dle 

výkresu hospodářská budova – nový stav, datované  I.2019, a to v případě, že stavba bude 

prováděna i kolaudována v souladu s předloženou stavební dokumentací a v souladu se 

stanovisky k ní vydanými a za podmínky promítnutí změny do vybudování dostatečného 

množství parkovacích a odstavných stání uvnitř areálu stavby. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Doslání – Oznámení o zahájení řízení  o odstranění stavby „Nástavba objektu ozn. 

bydlení na ul. Jihlavská č.p. 396   

Návrh usnesení: rada obce uplatňuje námitku  ke stavbě „Nástavba objektu ozn. bydlení na 

ul. Jihlavská č.p. 396“ k ochraně zájmů obce a zájmů občanů na zajištění adekvátního počtu 

parkovacích míst na vlastním pozemku stavebníka. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Žádost o vydání souhlasného stanoviska k záměru stavby vesnička pro seniory „Carpe 

Diem-Wellness-sport centrum Troubsko“  
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Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí a rozhodla o postoupení materiálu ke stavbě 

vesničky pro seniory „Carpe Diem-Wellness-sport centrum Troubsko“ Komisi stavební a 

Komisi pro územní plánování, dopravu a bezpečnost k prostudování. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Výzva vyjádření k podanému odvolání – ŘSD Brno podalo odvolání proti rozhodnutí, 

které vydal OÚ Střelice, stavební úřad, jako správní orgán pod spis. zn. 

STAV/1135/2017/Ka na základě žádosti o dodatečné povolení stavby – provozní 

středisko – I. etapa, Objekt provozní – administrativní se skladovou halou na pozemku 

parc.č. 1289/37, 1289/39 a 1289/40  

 

Návrh usnesení: rada obce vzala na vědomí a rozhodla o  připojení se  k podanému 

odvolání ŘSD ČR  proti rozhodnutí, které vydal OÚ Střelice, stavební úřad, jako správní 

orgán pod spis. zn. STAV/1135/2017/Ka na základě žádosti o dodatečné povolení stavby – 

provozní středisko – I. etapa, Objekt provozní – administrativní se skladovou halou na 

pozemku parc.č. 1289/37, 1289/39 a 1289/40. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Žádost o vyjádření ke stavbě „Augšperský potok – soubor polyfunkčních objektů 

Popůvky u Brna, parc.č. 1592, 1593, 1594, 1595, k. ú. Popůvky“   

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Augšperský potok – 

soubor polyfunkčních objektů Popůvky u Brna, parc.č. 1592, 1593, 1594, 1595, k. ú. 

Popůvky“ dle předložené Územní studie lokalita Z6 „Na nivě“ Popůvky u Brna, označené 

k datu 11/2018, za podmínky dodržení jednoho místa zásahu do komunikace v ul. Pod 

Vinohrady pro obě plánované přípojky a uzavření smlouvy o právu provést stavbu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby  „Stavba opěrné stěny – změna 

Z01 Popůvky u Brna“   

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Stavba opěrné stěny – 

změna Z01 Popůvky u Brna“ dle předložené projektové dokumentace – architektonicko-

stavební část 01/2019, výkres č. Z01. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3.9. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Oznámení o zahájení řízení – stavba na pozemku parc. č. 1407/1   

- Oznámení zahájení společného řízení – novostavba RD včetně technického 

napojení na pozemku parc.č. 1442/118 a 1442/119  

- Územní souhlas – vodovodní přípojka ke stávajícímu hospodářskému objektu na 

pozemku parc.č. 536 a 1514/1  

- Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby – změna stavby před dokončením – 

nástavba a stavební úpravy RD v ul. U Rybníka č.p. 170  

b) ZŠ a MŠ Troubsko – Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 9. a 10. 

května 2019 – v těchto dnech nebude v provozu ani školní družina   

c) VZP ČR – Oznámení o provedení kontroly plateb pojistného za období 07/2016 – 

01/2019  
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d) Exekutorský úřad Brno – venkov – Usnesení o odročení dražebního jednání č.j.  

137EX 15394/14-125  z 15. 1. 2019 na 19. 2. 2019 ve 14 hod.  

e) Krajský úřad Jihomoravského kraje:  

- Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí obsažené ve státním rozpočtu 

na rok 2019 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací, daňové příjmy obcí 

v roce 2019 a jejich alokace do území  

- Informace o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního 

rozvoje Jihomoravského kraje – veřejná vyhláška č.j. JMK 2901/2019  

- Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje v období 10/2016 – 12/2018  

- Pozvánka na setkání ke zveřejněné Zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje 

JMK  

f) MěÚ Šlapanice: 

- Rozhodnutí – společné územní a stavební povolení na vodní dílo „Šachtová 

studna“ na pozemku parc. č. 420 a povolení k odběru podzemních vod   

- Rozhodnutí „Prodloužení komunikace, Troubsko“ na pozemku parc.č. 1442/119  

- Vyúčtování veřejnoprávní smlouvy – přestupková komise – za 7-12/2018 ve výši 

30.000 Kč, 20 přestupkových řízení  

- Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení „Obytný soubor 

Troubsko – Veselka – dešťová a splašková kanalizace, vodovod, úprava koryta 

potoka v k. ú. Troubsko „  

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

 

 

4. Různé 

 

4.1. Rozpracovaný majetek obce Troubsko k 1. 1. 2019 

Usnesení: rada obce bere na vědomí informace účetní obce Troubsko o rozpracovaném 

majetku obce Troubsko k datu 1. 1. 2019. 

 

4.2. Smlouva č. 486N/2019 o nájmu hrobového místa  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje, na základě žádosti, Smlouvu č. 486N/2019  o nájmu 

hrobového místa s p. J. C. a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato 

 

4.3. Smlouva č. 488N/2018 o nájmu hrobového místa  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje, na základě žádosti, Smlouvu č. 488N/2019  o nájmu 

hrobového místa s p. J. C. a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato 

 

4.4. Cenová nabídka na zpracování projektu „Návrh nového informačního systému v obci 

Troubsko“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy HICON – dopravní značení, 

s.r.o., IČO: 26270331, Brno na zpracování projektu „Návrh nového informačního systému 

v obci Troubsko“  v celkové částce 30.250 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.5. Změna termínů uzávěrek výtisků zpravodaje Troubský hlasatel pro rok 2019   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje termíny uzávěrek výtisků zpravodaje Troubský hlasatel 

pro rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Cenová nabídka č. 19005 na doplnění zábradlí náměstí na Veselce   

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

2928288, Troubsko na doplnění zábradlí na náměstí Veselka v celkové částce 9.600 Kč bez 

DPH, tj. 11.616 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Cenová nabídka č. 19006 na  výrobu a montáž zábradlí u zastávky BUS na Veselce 

(pod dálničním mostem)  

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

2928288, Troubsko na výrobu a montáž zábradlí u zastávky BUS na Veselce (pod dálničním 

mostem)  v celkové částce 23.800 Kč bez DPH, tj. 28.798 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Cenová nabídka č. 19004  na  výrobu lavic do šaten, výrobu jednacího stolu 

v kabinách víceúčelového hřiště  

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

2928288, Troubsko na výrobu lavic a jednacího stolu do šaten víceúčelového hřiště   

v celkové částce 79.600 Kč bez DPH, tj. 96.316 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.9. Cenová nabídka na nový podklad pod poklop vodoměrné šachty (včetně poklopu) a 

zabetonování lampy VO u víceúčelového hřiště Troubsko  

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

Troubsko na nový podklad pod poklop vodoměrné šachty (včetně poklopu) a zabetonování 

lampy VO u víceúčelového hřiště v Troubsku v celkové částce 14.182 Kč bez DPH, tj.  

17.160 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.10. Cenová nabídka na opravu chodníku a gabionu zastávky BUS na Veselce    

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

Troubsko na opravu chodníku a gabionu zastávky BUS na Veselce v celkové částce        

33.638  Kč bez DPH, tj. 40.702  Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.11. Cenová nabídka na dostavbu chodníku v parku u lávky X1 přes Aušperský potok    

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

Troubsko na dostavbu chodníku v parku u lávky X1 přes Aušperský potok u parku, v celkové 

částce 88.711  Kč bez DPH, tj. 107.340  Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.12. Rozpočtové opatření č. 1/2019  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.13. Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb ze dne 2. 1. 2012  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o poskytování právních 

služeb ze dne 2. 1. 2012 a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno ve 20 :05 hod. následující schůze rady obce se bude konat 

ve středu 6. 2. 2019 od 17.00 hod. 

 

 

Zapsala dne   28. 1. 2019 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

       Vítězslav Volánek                                                   Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                   starostka 

 

 

 

 

 




