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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 17. 7. 2019 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 17. 7. 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. 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 vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci na akci  

„Nástavba objektu ozn. bydlení na ul. Jihlavská v Troubsku“.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 – Diecézní charita Brno – 

Oblastní charita Rajhrad  

 

a) Návrh usnesení:  rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí 

individuální dotace pro rok 2019 Diecézní charitě Brno – Oblastní charitě Rajhrad ve 

výši 56.200 Kč 

            Usnesení bylo přijato. 

 

b) Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko  

Návrh usnesení:  rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení uzavření 

Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko ve výši 56.200 

Kč. 

            Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od Women 

for Women, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru od Women 

for women v rámci projektu „Obědy pro děti“ ve výši: první část pro školní rok 2019/2020 

pro období do 31. 12. 2019 ve výši 3.542 Kč a druhou část pro školní rok 2019/2020 pro 

období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 ve výši 5.382 Kč ( celkem  8.924 Kč). 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o schválení odpisového plánu na „Krouhač zeleniny Coupe“   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje odpisový plán majetku na Krouhač zeleniny Coupe.  

Usnesení bylo přijato.  
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3.4. Vyhodnocení stavu potencionálních zájemců o přijetí do MŠ Troubsko   

Usnesení: rada obce bere na vědomí Vyhodnocení stavu potencionálních zájemců o přijetí 

do MŠ Troubsko  pro školní rok 2020/2021 od  Základní školy a mateřské školy Troubsko, 

okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo obce bude informováno. 

 

3.5. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 pro TJ Sokol Troubsko ve výši 

50.000 Kč  - nákup sekacího traktoru  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí 

individuální dotace na nákup sekacího traktoru z rozpočtu obce pro rok 2019 pro TJ Sokol 

Troubsko, IČ: 48480584  ve výši 50.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Žádost o aktualizaci vyjádření k územnímu řízení „Troubsko, Jihlavská, rek. TS8045“  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o prodloužení platnosti vyjádření obce Troubsko č.j. 

TRB/1266/2018 ze dne  24. 7. 2018 pro potřeby územního řízení na akci Troubsko, Jihlavská, 

rek. TS8045. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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  

pozemku parc.č. 1266/49 v k. ú. Troubsko 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. 1266/47 a 1266/48 v k. ú. Troubsko a zařadí jej do procesu přípravy 

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

rozsahu. 

 

3.9. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce „Polyfunkční objekt služeb a kanceláří 

s přidruženým bydlením v ul. Nár. odboje na pozemku parc.č. 188/5“   

- Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání – sklad na pozemku v ul. 

Jihlavská parc.č. 1194/6 a 1198/1  

- Oznámení o pokračování územního řízení – bytový dům včetně technického napojení 

stavby a zpevněných ploch v ul. Jihlavská na pozemku parc.č. 1194/4, 1194/7, 1195/1, 

1196/1, 1198/1, 1481/1  

- Oznámení o zahájení řízení – stavba na pozemku zahrady parc.č. 986/2 a 987/2  

- Sdělení a výzva na podnět „Žádost o sjednání nápravy“ a „Stížnost na činnost 

podnikatelských subjektů na ulici Jihlavská v místní části Troubsko – Veselka“  

- Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání „sklad na pozemku v ul. 

Jihlavská v Troubsku, na pozemku parc.č. 1194/6 a 1198/1 v k. ú. Troubsko   

- Oznámení o pokračování územního řízení „bytový dům včetně technického napojení 

stavby a zpevněných ploch v ul. Jihlavská v Troubsku na pozemku parc.č. 1194/4, 

1194/7, 1195/1, 1196/1, 1198/1 a 1481/1  
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- Společný souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru „změna 

dokončené stavby – stavební úpravy a nástavba RD v ul. Vyšehrad č.p. 311   

b) MěÚ Šlapanice:  

- Seznámení s podklady rozhodnutí „Obytný soubor Troubsko-Veselka“, stavební 

objekty SO 01 – místní komunikace, parkovací plochy, chodníky, SO 09 – úprava 

mostního objektu  

- Rozhodnutí povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu a nájezdu na 

silnici č. III/15267 v rámci stavby „Rodinný dům Troubsko, ul. Zámecká“ na pozemku 

parc.č. 82/1  

- Pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby „Prodloužení inženýrských sítí RD 

Troubsko na pozemku parc.č. 1142/119 (vodovodní řad a dešťová kanalizace)“ ul. 

Sadová  

c) Krajský úřad JMK: 

- Rozhodnutí o odvolání ve věci „oplocení východní hranice pozemku, umístěné na 

pozemku parc.č. 1442/6 v k. ú. Troubsko“ – napadené rozhodnutí SÚ Střelice č.j. 

STRE-1176/2019-SU se ruší a věc se vrací k novému projednání správnímu orgánu, 

který rozhodnutí vydal.  

- Rozhodnutí zamítnutí odvolání Ing. J. Ch. a Ing. E. Ch. a potvrzení napadeného 

rozhodnutí SÚ Střelice č.j. STRE-1271/2019-SU ze dne 22. 3. 2019   

- Rozhodnutí povolení výjimky ze zákazů a základních podmínek ochrany jelec jesen a 

cejn perleťový  

 

d) Ministerstvo průmyslu a obchodu – Vyjádření k návrhu zadání ÚP Troubsko – bez 

připomínek  

e) Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského – Vyjádření 

k návrhu zadání ÚP Troubsko – souhlasí  

f) IMOS development – Připomínka k Zadání ÚP Troubsko (1443/2019) 

g) Krajská hygienická stanice JMK – Vyjádření k Návrhu zadání ÚP Troubsko  

h) KÚ JMK, odbor ŽP – Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence 

významného vlivu koncepce „Návrh zadání ÚP Troubsko“  

i) Povodí Moravy – Vyjádření správce toku k Návrhu zadání ÚP Troubsko  

j) Ministerstvo dopravy ČR – Oznámení o zahájení řízení o povolení částečné uzavírky 

dálnice D1 v rámci akce „D1 – rekonstrukce vozovky v km 189,530 – 193,800 vpravo 

i vlevo III. etapa“ a žádost o souhlas s navrženou uzavírkou  

k) Ministerstvo dopravy ČR – Dálnice D1 Rekonstrukce vozovky km 189,5 – 193,8 

vpravo – oznámení o zahájení řízení k předčasnému užívání stavby a pozvánka na 

místní šetření  

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

 

4. Různé 

 

4.1. Plná moc pro řízení před Ústavním soudem pro advokátní kancelář Frank Bold 

advokáti  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje udělení plné moci advokátní kanceláři Frank Bold 

Advokáti, s.r.o., Brno, ev. č. ČAK 12813 a schvaluje podání ústavní stížnosti proti rozsudku 

Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2019, č.j. 2 As 122/2018 – 512 a rozsudku 

Krajského soudu v Brně ze dne 20. 12. 2017, č.j. 65 A 3/2017 – 931. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Zastupitelstvo obce Troubsko bude informováno. 
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4.2. Cenová nabídka na frézování 7 pařezů u hřbitova Troubsko  

Návrh usnesení:  rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Karel Bartoň, IČO: 76149463, 

Omice na frézování 7 ks pařezů u hřbitova v Troubsku ve výši 4.350 Kč bez DPH, tj. 5.264 

Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Cenová nabídka na zřízení klimatizace v prostorách pošty Partner Troubsko 

Návrh usnesení:  rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Jana Pokorná, IČO: 7026714, 

Brno na zřízení  klimatizace na poště Partner Troubsko ve výši 25.294 Kč bez DPH, tj. 30.606  

Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Rozpočtové opatření č. 4    

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Zastupitelstvo obce bude informováno. 

 

 

5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19:45 .hod. následující schůze rady obce se bude konat v pondělí 

29. 7.  2019 od 17.00 hod. 

 

 

 

Vyhotovila dne 23. 7. 2019  Ivana Šimečková 

 

 

 

       Vítězslav Volánek                                                Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                starostka 

 

 

 

 

 




