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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 5. 6. 2019 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 5. 6. 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. 

Starostka seznámila členy rady s návrhem pořadu schůze. Dáno hlasovat o schválení pořadu 

schůze. 

Rada obce schvaluje pořad jednání. 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

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

„Výstavba parkovacího stání Troubsko, ul. Nová“  

a) Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Výstavba 

parkovacího stání Troubsko, ul. Nová“ dle předložené projektové dokumentace. 

           Usnesení bylo přijato. 

 

b) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc.č. 1456/169 

a parc.č. 1500/1   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje pokácení 1 ks ořechu  na  pozemku parc. č. 1456/169  a 

1 ks lípy na pozemku parc.č. 1500/1. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

2.2. Doplnění žádosti o vydání vyjádření na akci „Nástavba objektu ozn. bydlení na ul. 

Jihlavská v Troubsku“ v rozsahu projekčního stupně pro stavební řízení  

 

Návrh usnesení: rada obce požaduje doložení projektové dokumentace, ze které budou 

zřejmé rozměry kompletní stavby jednotlivých bytových jednotek, včetně půdní vestavby, na 

akci  „Nástavba objektu ozn. bydlení na ul. Jihlavská v Troubsku“, a doložení výpočtu 

parkovacích stání a do dle vzorce pro posuzované stavby, který stanovuje ČSN 73 6110 a 

ČSN 73 6056. 

Usnesení bylo přijato. 
 

2.3. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. ve výši 10.000 Kč  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč 

Lince bezpečí, z.s. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

„RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK  

Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí a odkládá rozhodnutí o žádosti do prověření 

všech důležitých skutečností. 

Usnesení bylo přijato. 
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3.2. Žádost o uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě  v rámci stavby: 

RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK  
Návrh usnesení: rada obce odkládá rozhodnutí o žádosti do prověření všech důležitých 

skutečností. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

„RVDSL5820_M_B_BOBS64_BOBS1HR_MET  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

„RVDSL5820_M_B_BOBS64_BOBS1HR_MET s Českou telekomunikační infrastrukturou 

a.s., IČO: 04084063 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

„RVDSL1929_M_B_BOBS62_POPU1HR_MET  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

„RVDSL1929_M_B_BOBS62_POPU1HR_MET s Českou telekomunikační infrastrukturou 

a.s., IČO: 04084063 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí ke stavbě „Troubsko, Za Farou, rozv. NN, 

HS geo“  

a) Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Troubsko, Za 

Farou, rozv. NN, HS geo“ za podmínky uvedení místa zásahu do původního stavu. 

            Usnesení bylo přijato. 

 

b) Smlouva č.: 1030049556/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k akci 

„Troubsko, Za Farou, roz. NN, HS geo“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č.: 1030049556/003 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene k akci „Troubsko, Za Farou, roz. NN, HS geo“ s E.ON Distribuce, 

a.s., IČO: 28085400, České Budějovice a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Žádost o provedení změny v Územním plánu obce Troubsko  

Usnesení: rada obce bere na vědomí  podnět na pořízení změny územního plánu, týkající se  

pozemků  parc.č. 1393/59,  parc.č. 1393/80, parc.č. 1393/91 a zařadí jej do procesu přípravy 

územního plánu obce, kterým se bude v nejbližším období nově zabývat v celém jeho 

rozsahu. 

 

3.7. Žádost o provedení změny v Územním plánu obce Troubsko  

Usnesení: rada obce bere na vědomí  podnět na pořízení změny územního plánu, týkající se  

pozemků  parc.č. 1393/58,  parc.č. 1393/79, parc.č. 1393/88 a zařadí jej do procesu přípravy 

územního plánu obce, kterým se bude v nejbližším období nově zabývat v celém jeho 

rozsahu. 

 

3.8. Žádost o provedení změny v Územním plánu obce Troubsko   

Usnesení: rada obce bere na vědomí  podnět na pořízení změny územního plánu, týkající se  

pozemků  parc.č. 1393/57,  parc.č. 1393/76, parc.č. 1393/85 a zařadí jej do procesu přípravy 

územního plánu obce, kterým se bude v nejbližším období nově zabývat v celém jeho 

rozsahu. 
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3.9. Žádost o provedení změny v Územním plánu obce Troubsko   

Usnesení: rada obce bere na vědomí  podnět na pořízení změny územního plánu, týkající se  

pozemků parc.č. 1393/21,  parc.č. 1393/22, parc.č. 1393/23, parc. č. 1393/24 a zařadí jej do 

procesu přípravy územního plánu obce, kterým se bude v nejbližším období nově zabývat 

v celém jeho rozsahu. 

 

3.10. ZŠ a MŠ Troubsko - Žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v 1. třídě pro 

školní rok 2019/2020 

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k povolení výjimky z nejnižšího 

počtu žáků v 1. třídě v Základní škole Troubsko pro školní rok 2019/2020. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.11. ZŠ a MŠ Troubsko - Žádost o dotaci na mzdy pro učitele/ku 1. ročníku 1.9.2019-31. 8. 

2020  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení  navýšení dotace 

na mzdy pro jednoho učitele/lku na období od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 ve výši 80.988 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.12. ZŠ a MŠ Troubsko – soupis majetku navrženého k vyřazení a následné likvidaci  

Jedná se o majetek navržený k vyřazení dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: rada obce nepřijímá majetek navržený k vyřazení, uvedený v příloze č. 1 

zápisu rady obce a  schvaluje jeho likvidaci a vyřazení z majetku příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.13. Žádost o vyjádření k návrhu technického řešení k akci „Elektrizace trati vč. PEÚ 

Brno-Zastávka u Brna, 1. Etapa SO 02-06-22 T.ú. Brno-Horní Heršpice-Střelice, 

přeložka vedení nn, část B, přeložka vedení nn VO v km 146,085, projekt stavby 

Aktualizace 2019   

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k akci „Elektrizace trati vč. PEÚ 

Brno-Zastávka u Brna, 1. Etapa SO 02-06-22 T.ú. Brno-Horní Heršpice-Střelice, přeložka 

vedení nn, část B, přeložka vedení nn VO v km 146,085, projekt stavby Aktualizace 2019. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.14. Žádost o vyjádření k PD pro společné územní a stavební povolení „Troubsko – 

splašková kanalizace ul. Lišky“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko  ke stavbě „Troubsko – splašková 

kanalizace ul. Lišky“ dle předložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.15. Žádost o vyjádření k PD přípojek splaškové kanalizace (4ks) a vodovodní přípojky 

(1ks) v ul. Lišky  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě přípojek splaškové 

kanalizace (4ks) a vodovodní přípojky (1ks) v ul. Lišky, dle předložené projektové 

dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 
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3.16. Dodatek č. 1 servisní smlouvy č.: O0325/R/2011 Security Technologies  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek č. 1 servisní smlouvy č.: O0325/R/2011 se 

společností SECURITY TECHNOLOGIES a.s., IČO: 44015542, Brno a pověřuje starostku 

k podpisu Dodatku. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.17. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Územní souhlas – vodovodní a kanalizační přípojka k pozemku v Troubsku na 

parc.č. 226/9, 226/17, 1513/3  

- Usnesení zastavení řízení – přístřešek u RD Hodakova č.p. 656   

- Usnesení přerušení řízení – bytový dům včetně technického napojení stavby a 

zpevněných ploch v ul. Jihlavská na parc.č. 1194/4, 1195/1, 1196/1, 1198/1, 

1481/1  

- Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání – novostavba 

RD  včetně technického a dopravního napojení v ul. Nár. Odboje, parc.č. 432/1 a 

1491/1  

b) Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice – Pozvánka na řádnou Valnou hromadu  

c) Dražební vyhláška č. 1033-DD/19   

d) Dražební vyhláška č. 1034-DD/19   

e) MěÚ Šlapanice:  

- Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní 

komunikaci v rámci akce GRAND PRIX MOTO GP 2019 – 2. - 4. 8. 2019  

- Rozhodnutí k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru a schválení 

stavebního záměru „Vrtaná studna na pozemku parc.č. 1059, k. ú. Troubsko“  

- Oznámení o zahájení kontroly – dodržování ustanovení vodního zákona a zákona 

o odpadech ve věci uložení zeminy (odpadu) do průtočného profilu koryta 

drobného vodního toku Aušperský potok na parc.č. 1289/46  

f) MŽP ČR – Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy, kterým se stanoví 

odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Jihomoravského 

kraje  

g) MŽP ČR – Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru 

na životní prostředí „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice na 

šestipruhové uspořádání“  

h) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Troubsko se bude konat ve středu 19. 6. 2019 

v 18 hod. v zasedací místnosti OÚ Troubsko. 

i) EKO-KOM a.s. – dosažené výsledky obce Troubsko v systému EKO-KOM za rok 

2018 – vytříděno 147,573 t odpadu, úspora energie 3 921 541 MJ  

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

 

 

4. Různé 

 

4.1. Návrhy dopisů ministrovi ŽP a ministryni pro místní rozvoj k připravované aktualizaci 

Politiky územního rozvoje (PUR)   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje podání Podnětu k provedení posouzení SEA 

k Aktualizaci č. 2 Politiky územního rozvoje ČR na MŽP ČR a Podnětu k prověření souladu 

pořizování Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje s právními předpisy a k provedení 

posouzení SEA k Aktualizaci č. 2 Politiky územního rozvoje ČR na MMR ČR, pověřuje 
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starostku k podpisu těchto dvou podnětů a schvaluje podíl obce Troubsko na úhradě nákladů 

firmě Frank a Bold advokáti, s.r.o., Brno, za jejich zpracování. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Zastupitelstvo bude informováno. 

 

 

4.2. Vyúčtování právních služeb ZUR JMK za 2. pololetí roku 2018   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje částku ve výši 12.840 Kč včetně DPH firmě Frank a 

Bold advokáti, s.r.o., Brno, za poskytnuté právní služby ve věci ZUR JMK za 2. pololetí roku 

2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Cenová nabídka „Oprava povrchu ul. Družstevní“  

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

Troubsko na akci  „Opravu povrchu ul. Družstevní“ v celkové částce 8.100 Kč bez DPH, tj. 

9.801 Kč včetně DPH a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Cenová nabídka „Terénní úpravy ul. Družstevní u RD č.p. 747“  

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

Troubsko na akci  „Terénní úpravy ul. Družstevní u RD 747“ v celkové částce 21.880 Kč bez 

DPH, tj. 26.475 Kč včetně DPH a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Přípojky pro Ekodvůr ul. Za Farou“  

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

Troubsko v celkové částce 57.614,50 Kč bez DPH, tj 69.713,50 Kč včetně DPH na stavbu 

„Přípojky pro Ekodvůr ul. Za Farou“. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Rozhodnutí o jmenování hodnotící komise a Oznámení jmenování členem hodnotící 

komise k VZ 2/2019 Oprava hřbitovní zdi v Troubsku   

Usnesení: rada obce bere na vědomí Rozhodnutí o jmenování hodnotící komise a Oznámení 

jmenování členem hodnotící komise k VZ 2/2019 Oprava hřbitovní zdi v Troubsku. 

 

4.7. Závěrečný účet obce Troubsko za rok 2018 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Závěrečný účet 

obce Troubsko za rok 2018 a vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením a to s 

výhradou. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.8. Přehled výtisků zpravodaje Troubský hlasatel (termíny uzávěrek)   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Přehled výtisků zpravodaje Troubský hlasatel (termíny 

uzávěrek) dle přílohy č. 2. zápisu. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.9. Smlouva o převodu práv a povinností z veřejnoprávních rozhodnutí ke stavbě 

„Komunikace lokalita Za Farou – Troubsko“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností 

z veřejnoprávních rozhodnutí ke stavbě „Komunikace lokalita Za Farou – Troubsko“ a 

pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.10.  Smlouva o bezúplatném převodu dlouhodobého majetku uzavřená mezi Obcí 

Troubsko (dále jako převodce) a Obcí Ostopovice (dále jako nabyvatel). 

Návrh usnesení:  rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o 

bezúplatném převodu dlouhodobého majetku mezi Obcí Troubsko (dále jako převodce) a 

Obcí Ostopovice (dále jako nabyvatel), stoky splaškové kanalizace na pozemcích parcelní 

čísla 1520, 1520/1, 1490/266, 1490/268, 1490/270, 1490/271/, 1490/272, 1490/273, 

1490/274, 1490/175/, 1490/277, 20/2 vše v k.ú. Ostopovice, v celkové délce 1147,87 m, 

v ulicích Lípová, Školní a B. Němcové, z čehož 1003,46 m je DN 250 PP a 144,41 m je DN 

300 PP, hodnotě 10 023 278,22 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.11. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

kanalizací mezi smluvními stranami Obcí Troubsko jako vlastníka oprávněného 

k napojení a Obcí Ostopovice jako vlastníka umožňujícího napojení 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Dohodu o úpravě 

vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi smluvními 

stranami Obcí Troubsko jako vlastníka oprávněného k napojení a Obcí Ostopovice jako 

vlastníka umožňujícího napojení. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.12. Cenová nabídka na svoz plastu a papíru  v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce  ke schválení cenovou nabídku 

firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089, Praha na svoz plastů a papíru 

v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019  2x týdně v celkové max. částce 53.955 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod. následující schůze rady obce se bude konat ve středu  

19. 6. 2019 od 17.00 hod. 

 

 

Vyhotovila dne 11. 6. 2019 Ivana Šimečková 

 

       Vítězslav Volánek                                                Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                starostka 

 

 




