
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 22. 1. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 22. 1. 2018 přijala toto usnesení: 

 

2. Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.2. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2018 pro SK Veselka ve výši      

70.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2018 pro SPORTOVNÍ KLUB VESELKA, z.s. 

ve výši 70.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.3. Žádost o vyjádření ke stavbě RD  na pozemku parc.č. 350/1   

Návrh usnesení: rada obce vydává nesouhlasné stanovisko  ke stavbě rodinného domu, za 

již stávajícím rodinným domem, na ul. U Dráhy 13a,  na pozemku parc.č. 350/1. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.4. Podnět k nápravě průběhu cesty vedené v obecní části Troubsko – Veselka parc.č. 

1256/67   

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o prošetření podnětu k nápravě průběhu cesty vedené 

v obecní části Troubsko – Veselka na pozemku parc.č. 1256/67  právním zástupcem obce 

Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2018 pro Římskokatolická farnost  

Troubsko ve výši 200.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2018   pro Římskokatolickou farnost Troubsko, 

IČ: 66597382  ve výši 200.000 Kč.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“  

Návrh usnesení: rada obce neschvaluje  připojení obce Troubsko  k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč na nákup věcných darů do 

soutěže o ceny na Folklorní ples 2018  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru spolku Podskalák Troubsko 

ve výši 4.000 Kč na nákup věcných darů do soutěže o ceny na Folklorní ples, pořádaný dne 3. 

2. 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. ZŠ a MŠ Troubsko – inventarizace k 31. 12. 2017  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje inventarizaci k 31. 12. 2017  Základní školy a mateřské 

školy Troubsko, Brno – venkov, příspěvkové organizace, dle předložených inv. soupisů. 

Usnesení bylo přijato. 

 



3.5. Žádost o stanovisko k výstavbě objektu skladu na parc.č. 52/1 a 52/2  

Návrh usnesení: rada obce prostuduje a rozhodne na příštím jednání rady obce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu: Troubsko – ul. Nár. Odboje 4, 

kanalizační a vodovodní přípojka pro RD na pozemku parc.č. 494  

Návrh usnesení:  rada obce vydává souhlasné stanovisko s napojením a s výstavbou 

vodovodní přípojky a přípojky na splaškovou kanalizaci pro  rodinný dům na ul. Nár. Odboje 

č. 4,  na pozemku parc.č. 494. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Darovací smlouva na nově vznikající pozemky parc.č. 1483/10 a 1483/11 

s Jihomoravským krajem 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení darovací smlouvu 

s Jihomoravským krajem, IČO: 70888337,  na pozemek p.č. 1483/10 ostatní plocha – jiná 

plocha o výměře 133 m2 za částku 2.682 Kč a na pozemek p.č. 1483/11 ostatní plocha – jiná 

plocha o výměře 326 m2 za částku 6.573 Kč  v k. ú. Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Konkurzní řízení na pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení  

Návrh usnesení: rada obce požaduje vyjádření zástupců obce Troubsko ve školské radě. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.9. Vyjádření MČ Brno-Bosonohy k vyúčtování nákladů na hřbitov  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o prošetření situace týkající se vyúčtování nákladů na 

hřbitov pro MČ Brno – Bosonohy právnímu zástupci obce Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.10. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce k projednání Informace 

k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.11. Výkaz práce a výdajů – shrnutí – ve věci zastupování obce Troubsko – podání návrhu 

na zrušení opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje   

Návrh usnesení:  rada obce schvaluje   úhradu částky ve výši 18.229 Kč, včetně DPH,  firmě 

Frank Bold advokáti, s.r.o., IČO: 28359640, Brno ve věci právních služeb spojených 

s podáním návrh na zrušení opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Jihomoravského 

kraje. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.12. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Oznámení zahájení územního řízení – vrtaná studna na pozemku zahrady 

v Troubsku na pozemku parc.č. 1018/1  

- Rozhodnutí – zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby – 

bytový dům včetně technického napojení stavby a zpevněných ploch v ul. 

Jihlavská v Troubsku na pozemku parc.č. 1194/4, 1195/1, 1196/1, 1198/1, 

1481/1  



- Oznámení zahájení územního řízení – vrtaná studna na pozemku v Troubsku 

parc.č. 1017  

b) MěÚ Šlapanice: 

- Rozhodnutí – povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

z ČOV BIO CLEANER BC-10-Optima na pozemku parc.č. 1457/63 do 

drobného vodního toku Troubský potok  

- Oznámení o zahájení stavebního řízení „Troubsko – chodník při ul. Jihlavská 

(dostavba chodníku)  

- Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy 

provozu na pozemní komunikaci ul. Družstevní a účelové komunikaci          

p.č. 1408/13 v obci Troubsko dle PD  Troubsko – prodloužení komunikace    

ul. Družstevní  

c) Krajský úřad JMK: 

- Oznámení o zahájení správního řízení ve věci změny rozhodnutí ze dne 8. 6. 

2016 pod č.j. JMK 88959/2016 – doplnění provozovaného majetku (kanalizace 

v obci Troubsko)  

- Závěrečné přezkoumání hospodaření Obce Troubsko za zbývající část roku 

2017 proběhne 28. 2. – 1. 3. 2018  

d) Město Šlapanice – Vyúčtování přestupkové agendy na období 7-12/2017 – ve výši 

11.000 Kč  

e) Statutární město Brno – Oznámení o projednání návrhu Zadání změny Územního plánu 

města Brna vyplývající z řešení změn RP MPR Brno 2016: B1/17-RP ul. Pekařská, 

Anenská, k. ú. Staré Brno  

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

 

4. Různé 

 

4.1. Roční výkaz o knihovně za rok 2016 a rok 2017  

Usnesení: rada obce bere na vědomí Roční výkaz o knihovně za rok 2016 a rok 2017. 

 

4.2. Stavební úpravy místnosti obecní knihovny 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje stavební úpravy místnosti obecní knihovny. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Zapsala dne 26. 1. 2018 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                        …………………………………… 

 

 Ing. Blanka Končická MBA                                            Irena Kynclová 

            místostarostka                                                           starostka 

 

 




