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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 13. 3. 2019 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 13. 3. 2019 přijala toto usnesení: 

 

 

Průběh jednání Rady obce: 

 

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 na odprodej zemědělské stavby bez čísla popisného a evidenčního 

(objekt bývalého seníku) na pozemku parc.č. 226/2 a 226/17  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení odkoupení 

zemědělské stavby bez čísla popisného a evidenčního (objekt bývalého seníku) na pozemku 

parc.č. 226/2 a 226/17 za částku 45.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o schválení přijetí věcného daru – vybavení lékárničky ZŠ a MŠ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje přijetí věcného daru – vybavení lékárničky v hodnotě 

2.200 Kč  Základní školy a mateřské školy Troubsko, okres Brno-venkov, příspěvkové 

organizace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o rozšíření chodníku a posunutí zábradlí u RD Veselka 111   

Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí žádost pana Otoupalíka a odkládá rozhodnutí o 

žádosti až poté co bude blíže prověřena. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí a ohlášení stavby/stavebnímu povolení – 

„Kanalizační splašková a vodovodní přípojka Troubsko – Za Farou v k. ú. Troubsko 

(768715) na parc.č. 226/2, 226/17“  

 

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě vodovodní přípojky a 

SO.02 kanalizační splaškové přípojky v obci Troubsko na pozemku parc.č. 226/2 a 226/17 a 

uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Troubsko a firmou PFM-Troubsko, s.r.o.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Smlouva o právu provést stavbu – vodovodní a kanalizační přípojka pro sběrný dvůr 

Troubsko  

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

kanalizační přípojka pro sběrný dvůr Troubsko s firmou PFM-Troubsko s.r.o., IČO: 

07483007, Brno a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 
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3.5. Návrh na změnu územního plánu Troubsko pozemek parc.č. 38/6   

Usnesení: rada obce bere na vědomí návrh na změnu územního plánu pozemku parc.č. 38/6 

a projedná jej při pořizování změn ÚP. 

 

 

3.6. Žádost o vyjádření ke stavbě „Přípojka vody a splaškové kanalizace, místní část 

Veselka, při ul. Jihlavská, parc.č. 1289/46“  

a) Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko se stavbou „Přípojka vody 

a splaškové kanalizace, místní část Veselka, při ul. Jihlavská, parc.č. 1289/46“, dle 

přiloženého koordinačního výkresu stavby č. 3, datovaného 6.2017, za podmínky, že 

bude mezi obcí Troubsko a investorem uzavřena smlouva o právu provést stavbu, 

jejímž obsahem bude, mimo jiné podmínka držení místa zásahu v bezvadném stavu po 

dobu 5 let, zásypy a obsypy potrubí budou před položením dlažby dostatečně 

zhutněny, bude doložena únosnost pláně chodníku, a celé dílo bude převzato 

zástupcem obce.  

           Usnesení bylo přijato. 

 

b) Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouva o právu provést stavbu „Přípojka vody 

a splaškové kanalizace, místní část Veselka, při ul. Jihlavská, parc.č. 1289/46“ se 

stavebníkem P. V. a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

            Usnesení bylo přijato. 

 

 

3.7. Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa 

kolektivního systému Ekolamp s firmou EKOLAMP s.r.o., IČO: 27248801, Praha a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3.8. Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_18597   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování 

VP_2019_18597 s OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČO: 

63839997, Praha  ve výši 850 Kč bez DPH, tj. 1.029 Kč včetně DPH a pověřuje starostku 

k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3.9. Rada informativně 

 

a) Krajský úřad JMK: 

- Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení k provozování 

vodovodů pro veřejnou potřebu v majetku Vírského oblastního 

vodovodu, sdružení měst, obcí a svazku obcí  

b) Magistrát města Brna – Společné jednání o Návrhu změny ÚP města Brna B36/07-

II-MČ Brno-Jehnice, k. ú. Jehnice, ul. Blanenská  

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

 

4.1. Inventarizace majetku Obce Troubsko za rok 2018 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje inventarizaci majetku Obce Troubsko za rok 2018      a  

schvaluje vyřazení majetku dle zprávy likvidační komise.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Zapojení obce Troubsko do akce Hodina Země   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje zapojení obce Troubsko do akce „Hodina Země“ dne 

30. 3. 2019. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. 

OD201420002205/02  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a 

využití odpadů z obalů č. OD201420002205/02 se společností EKO-KOM, a.s., IČO: 

25134701 Praha a pověřuje starostku k podpisu tohoto Dodatku. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.4. Sjednocení zabezpečení ostrahy objektů obce Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje sjednocení zabezpečení ostrahy objektů obce Troubsko 

firmou SECURITY MONIT s.r.o., IČO: 60755792, Brno a pověřuje starostku podpisem 

smluv. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.5. Cenová nabídka na nákup 4 ks hasících přístrojů a 7 ks fotoluminiscenčních tabulek na 

víceúčelové hřiště Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Milan König, IČO:68097611, 

Žabčice na nákup 4 ks hasicích přístrojů a 7 ks fotoluminiscenčních tabulek na víceúčelové 

hřiště Troubsko v celkové 2.874 Kč bez DPH, tj. 3.478 Kč včetně DPH a pověřuje starostku 

vystavením objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.6. Připomínky ke Zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 

v období 10/2016 – 12/2018 – vyúčtování advokátní kanceláře  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje částku 5.514 Kč bez DPH, tj. 6.671 Kč včetně DPH za 

služby advokátní kanceláři Frank Bold advokáti s.r.o., Brno, ve věci zpracování Připomínek 

ke Zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 – 

12/2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.7. Reklamace povrchu hřiště a hracích prvků u ZŠ Troubsko VZ 17/2018 – 

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o. 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje reklamaci vad na povrchu hřiště a hracích prvků u ZŠ 

Troubsko a pověřuje starostku obce k jejímu uplatnění. 

Usnesení bylo přijato. 
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5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19:05 hod. následující schůze rady obce se bude konat ve středu  

27. 3. 2019 od 17.00 hod. 

 

 

 

 

Vyhotovila dne 19. 3. 2019 Ivana Šimečková 

 

       Vítězslav Volánek                                                           Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                           starostka 

 

 

 

 

 




