
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 5. 2. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 5. 2. 2018 přijala toto usnesení: 

 

2. Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.3. 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. 

 

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

Návrh usnesení:  rada obce rozhodla o nevyhlašování konkurzního řízení na pracovní místo 

ředitele školy a školských zařízení a potvrzuje ve funkci ředitelky „školy“ Základní škola a 

mateřská škola Troubsko, Brno – venkov, příspěvková organizace, paní Mgr. Ivanu 

Kašparovou. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Smlouva č. 3805 o spolupráci na provedení veřejnosprávní kontroly s firmou 

AUDIT-DANĚ   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 3805 o spolupráci na provedení 

veřejnosprávní kontroly s firmou AUDIT – DANĚ, spol. s r.o., IČO: 64510727, Brno             

a  pověřuje starostku k podpisu této smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

do soutěže o ceny na Ostatkovou zábavu 2018  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru spolku K.A.T. Troubsko 

z.s. ve výši 4.000 Kč na nákup věcných darů do soutěže o ceny na Ostatkovou zábavu, 

pořádanou dne 13. 2. 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o vyjádření k PD pro stavební řízení – Novostavba provozního objektu 

firmy KLEIS, spol. s r.o.  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Novostavba provozního 

objektu firmy KLEIS, spol. s r.o.“ pro potřeby stavebního řízení, dle přiložené projektové 

dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Žádost o peněžitý dar – darovací smlouva – babyboxy   

Návrh usnesení: rada obce neschvaluje poskytnutí finančního daru pro společnost STATIM, 

z. s., IČ: 27006891, Praha. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Žádost o nové vyjádření k prodloužení komunikace – parc.č. 1442/119   

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko s prodloužením budoucí a nově 

vzniklé komunikace na pozemku parc.č. 1442/119.  

Usnesení bylo přijato. 

 

 



3.6. Žádost o prohlášení – komunikace Troubsko na parc.č. 1442/119  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k zařazení a začlenění budoucí 

nově vzniklé komunikace na pozemku parc.č. 1442/119 do kategorie komunikace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Žádost o vyjádření ke stavbě RD s garáží na pozemku parc.č. 1442/112 a 

1442/121  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Reakce SMO ČR  na „dopis“ od odborových svazů ze sektoru odpadového 

hospodářství  

Usnesení: rada obce bere na vědomí reakci SMO ČR na „dopis“ od odborových svazů ze 

sektoru odpadového hospodářství. 

 

3.9. Žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení – stavební úpravy a nástavba RD na 

ulici Nová č.p. 289  

Návrh usnesení:  prostuduje a vyjádří se na příštím jednání rady obce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.10. Rada informativně 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – stavební úpravy střešní konstrukce 

věže kaple Všech Svatých v Troubsku na pozemku parc. č. 480   

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – půdní vestavba RD Zámecká 88 na 

pozemku parc.č. 613  

- Rozhodnutí zamítnutí stavby „Zázemí tenisového areálu“ na pozemku parc.č. 

31/1  

- Územní souhlas přípojka vody a splaškové kanalizace k RD č.p. 19 na ul. 

Školní  

- Rozhodnutí zamítnutí stavby – zahradní stavba – zastřešený venkovní krb 

s udírnou na pozemku parc.č. 1442/6  

- Rozhodnutí – územní rozhodnutí o umístění stavby – Úprava silnice II/602 

včetně vjezdu na pozemek firmy – parc.č. 1257/2, 1267/6 a 1481/1   

b) MěÚ Šlapanice: 

- Vyrozumění účastníků o pokračování v řízení a o shromáždění podkladů pro 

rozhodnutí ve věci „SO 05 Likvidace dešťových vod“ na pozemku parc.č. 

1289/65  

c) Krajský úřad JMK: 

- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení s výzvou k doložení požadovaných 

dokladů – žádost MOL Česká republika, s.r.o. ve věci povolení vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových – Troubský potok a Usnesení o přerušení 

řízení, určení lhůty pro odstranění nedostatků žádosti  

d) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Troubsko se uskuteční 21. 3. 2018 v 18 hod. 

v zasedací místnosti OÚ Troubsko. 

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

 

 

 



4. Různé 

 

 

4.1. Rozšíření sběrného hnízda u hřbitova Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vybudování rozšíření sběrného hnízda u hřbitova 

Troubsko, včetně odvodnění komunikace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.1. a)  Cenová nabídka na rozšíření sběrného hnízda u hřbitova Troubsko 

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

75772639 na rozšíření sběrného hnízda u hřbitova Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.2. Cenová nabídka na stavební práce na akci „Stavební úpravy místnosti obecní 

knihovny“ (stavební úprava kanceláře administrativy v budově OÚ Troubsko) 

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

Troubsko,  na stavební úpravu kanceláře administrativy v budově obecního úřadu v Troubsku 

v celkové výši 38.236 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.3. Cenová nabídka na elektro-práce spojené se stavební úpravou místnosti obecní 

knihovny „stavební úprava kanceláře administrativy v budově OÚ Troubsko) 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy ELEKTROMONTÁŽE, Marek 

Vyhlídal, IČO: 75678012, Brno na elektro-práce spojené se stavební úpravou kanceláře 

administrativy v budově obecního úřadu v Troubsku v celkové výši 18.392  Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.4. Cenová nabídka nábytku do nové kanceláře administrativy v budově OÚ 

Troubsko firmy SmartShop Ostrava (vzniklé z části prostor obecní knihovny) 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku na nábytek do nové kanceláře 

administrativy v budově OÚ Troubsko od  firmy SmartShop, s.r.o., IČO: 27843858, Ostrava, 

v celkové výši 7.839  Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.4.a)   Cenová nabídka  nábytku do nové kanceláře administrativy v budově OÚ Troubsko 

firmy B2B Partner Ostrava (vzniklé z části prostor obecní knihovny) 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku  na nábytek do nové kanceláře 

administrativy v budově OÚ Troubsko od firmy B2B Partner s.r.o., IČ: 278 30 306, Ostrava 

v celkové výši 28.445  Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

 



4.5.Smlouva č. 493180158 o dodávce doplňku Monitor GDPR, Monitor Obecní samospráva a 

Monitor Účetnictví k programu Codexis Online a jeho aktualizací 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 493180158 o dodávce doplňku Monitor 

GDPR, Monitor Obecní samospráva a Monitor Účetnictví k programovému vybavení Codexis 

Online a jeho aktualizací se společností ATLAS consulting spol. s r.o., IČO. 46578706, 

Ostrava a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

Zapsala dne 9. 2. 2018  Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Ing. Blanka Končická, MBA                                                   Irena Kynclová 

            místostarostka                                                                  starostka 

 




