
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 5. 3. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 5. 3. 2018 přijala toto usnesení: 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o souhlas k zapojení se ZŠ a MŠ Troubsko do výzvy MŠMT  

Návrh usnesení: rada obce uděluje souhlas k zapojení Základní školy a mateřské školy 

Troubsko, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace do výzvy Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 

Šablony pro ZŠ a MŠ II. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2018 pro Diecézní charitu 

Brno – Oblastní charitu Rajhrad   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2018   pro Diecézní charitu Brno – Oblastní 

charitu Rajhrad, IČO: 44990260, ve výši 88.300 Kč.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí stavby 

„Troubsko, Jihlavská, VN, DTS, NN, Šmíd  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Troubsko, Jihlavská, 

VN, DTS, NN, Šmíd“, dle předložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Žádost o souhlas s výkopem v parc.č. 1506/1 k. ú. Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko s výkopem v pozemku parc.č. 

1506/1, dle přiložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Žádost o vyjádření ke stavbě: 1030037687 Troubsko, Nár. Odboje, roz. KV DEVELO  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Žádost o vyjádření k dopravně inženýrským opatřením „D1 rekonstrukce vozovky km 

181,827 – 189,530 vlevo“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „D1 rekonstrukce 

vozovky km 181,827 – 189,530 vlevo“. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. 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. 

 

3.8. Žádost o obnovení spolupráce KOMETA GROUP, a.s.  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje obnovení spolupráce s KOMETA GROUP, a.s.. 

Usnesení bylo přijato. 

 



3.9. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Rozhodnutí – územní rozhodnutí o umístění stavby – vrtaná studna na 

pozemku zahrady parc.č. 1018/1  

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – stavba na ul. Jihlavská na pozemku 

parc.č. 1194/6, 1194/7 a 1198/1  

- Usnesení zastavení řízení a odstranění stavby – nástavba a stavební úpravy RD 

v ul. U Rybníka č.p. 170 na parc.č. 949  

- Oznámení o zahájení řízení – oplocení pozemku při ul. Jihlavská, na pozemku 

parc.č. 1289/53, 1289/54, 1289/55, 1289/58, 1289/59, 1289/60   

- Oznámení o pokračování řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání 

k ústnímu jednání – stavební úpravy a nástavba objektu sídla společnosti 

s administrativou a bytovými jednotkami v ul. Jihlavská – změna stavby na 

bytový dům  

- Výzva vyjádření k podanému odvolání – zahradní stavba – zastřešený 

venkovní krb s udírnou na pozemku parc.č. 1442/6  

- Výzva  vyjádření k podanému odvolání – „Zázemí tenisového areálu“ na 

pozemku parc.č. 31/4  

- Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání – bytový 

dům v ul. U Lednice na pozemku parc.č. 787/4, 788/4, 789/4   

b) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Seznam nedostatečně určitě 

zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/20136 Sb.  

c) Exekutorský úřad Brno – město, JUDr. Alena Blažková, Ph.D. – žádost o zveřejnění na 

úřední desce – usnesení o nařízení elektron. Dražebního jednání č.j. 006EX1091/08-

324  

d) Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj – Informace o vyznačení plomby parc.č. 

1303/14   

e) Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj – Informace o vyznačení plomby parc.č. 

1491/20 a 1491/21  

f) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Troubsko se uskuteční – změna termínu – dne 14. 

3. 2018 v 18 hod. v zasedací místnosti OÚ Troubsko. 

g) Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o.  Troubsko – Oznámení stanoviště včelstev – 

parc.č. 45/1  

h) Krajské ředitelství policie JMK, OOP Rosice – Zpráva o bezpečnostní situaci v obci 

Troubsko za rok 2017 – 27 trestných činů, u 12 zjištěn pachatel, 560 přestupků, u 533 

zjištěn pachatel  

i) TJ Favorit Brno – Informace o konání akce: Cyklistický závod Velká Bíteš – Brno – 

Velká Bíteš dne 25. 3. 2018  

j) Ukliďme Troubsko – obec Troubsko se zapojí do projektu Ukliďme svět, ukliďme 

Česko 2018. Akce se koná 7. 4. 2018 v době od 9 – 12 hod. 

k) Okresní soud Brno – venkov – Usnesení o prohlášení za nezvěstného – paní Anna 

Čoková  

l) Jarní dětská burza se koná 10. 3. 2018 v Katolickém domě Troubsko. 

 

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

 

 

 



4. Různé 

 

4.1. Návrh rozpočtu obce Troubsko na rok 2018  

Návrh usnesení: rada obce projednala  a  doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení 

návrh rozpočtu obce Troubsko na rok 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Návrh rozpočtu sociálního fondu obce Troubsko na rok 2018  

Návrh usnesení: rada obce projednala a  doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení 

návrh rozpočtu sociálního fondu obce Troubsko na rok 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Návrh rozpočtu FRB (fond rozvoje bydlení) obce Troubsko na rok 2018  

Návrh usnesení: rada obce projednala a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení návrh 

rozpočtu FRB obce Troubsko na rok 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Střednědobý výhled rozpočtu obce Troubsko na období 2019 – 2022   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení  Střednědobý 

výhled rozpočtu obce Troubsko na období 2019 – 2022. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Cestovní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné a stanovení 

průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2018  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení přílohu č. 1,      

odst. 2, vnitřní směrnice č. 3/2010 Cestovní náhrady za používání silničních motorových 

vozidel, stravné a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2018: 

a)   78 Kč pracovní cesta   5 – 12 hod. 

b) 119 Kč pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 

c) 186 Kč pracovní cesta déle než 18 hod. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Smlouva č. 10K/2018 o nájmu urnového místa v kolumbáriu (392/2018 Kroupa D.) 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 10K/2018 o nájmu urnového místa 

v kolumbáriu a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6.a)   
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Kupní smlouvu č. 10K/2018 a pověřuje starostku 

k jejímu podpisu. 

Hlasování: Pro   5, proti   0, zdržel se     0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Smlouva č. 7K/2018 o nájmu urnového místa v kolumbáriu  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 7K/2018 o nájmu urnového místa 

v kolumbáriu a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 



4.7.a)   
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Kupní smlouvu č. 7K/2018 a pověřuje starostku 

k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Převod „svěřeného majetku“  ZŠ a MŠ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení převod „svěřeného 

majetku“  uvedeného v příloze č. 6  tohoto zápisu do hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ 

a MŠ Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.9. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2018/03605 

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

zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. číslo 2018/03605. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.10. Zřízení nových sběrných hnízd v obci Troubsko a rozšíření sběrného hnízda u hřbitova 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje zřízení tří nových sběrných hnízd v obci Troubsko, a 

to: ul. Školní – naproti ZŠ Troubsko, ul. Vyšehrad, Veselka – pod dálnicí (u fa TOPA) a 

rozšíření sběrného hnízda u hřbitova o 1 kontejner na velkoobjemový odpad. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.10.a) Příloha č. 1 ke smlouvě č. S/0500009/316001024/18 s AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. Specifikační list s účinností od 1. 4. 2018 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Přílohu č. 1 ke 

smlouvě č. S/0500009/316001024/18 s účinností od 1. 4. 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.10.b) Příloha č. 1 ke smlouvě č. S/0500009/316001024/18 s AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. Specifikační list s účinností od 1. 6. 2018 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvo obce ke schválení Přílohu č. 1 ke 

smlouvě č. S/0500009/316001024/18 s účinností od 1. 6. 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.10.c) Příloha č. 2 ke smlouvě č. S/0500009/316001024/18 s AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. Specifikační list s účinností od 1. 4. 2018 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvo obce ke schválení Přílohu č. 2 ke 

smlouvě č. S/0500009/316001024/18 s účinností od 1. 4. 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.10.d) Příloha č. 2 ke smlouvě č. S/0500009/316001024/18 s AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. Specifikační list s účinností od 1. 6. 2018 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvo obce ke schválení Přílohu č. 2 ke 

smlouvě č. S/0500009/316001024/18 s účinností od 1. 6. 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 



4.10.e) Příloha č. 4 – Specifikace svozu odpadu –  stav k 1. 4. 2018 AVE CZ odpadové 

hospodářství  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvo obce ke schválení Přílohu č. 4 ke 

smlouvě č. S/0500009/316001024/18. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.11. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les  na pozemku parc.č. 1297/5 a 

1296/2   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje pokácení 1 ks vrby  na obecním pozemku parc.č. 

1297/5 a 1 ks jasanu na obecním pozemku parc.č. 1296/2. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.12. Výmalba místností OÚ Troubsko a oprava podlahy 

Usnesení: rada obce bere na vědomí výmalbu místností OÚ Troubsko a opravu podlahy 

v kanceláři podatelny a uzavření OÚ Troubsko od 12. 3. – 16. 3. 2018. 

 

4.13. Smlouva o dílo k VZ 11/2017 Rekonstrukce prostor České pošty  

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

k VZ 11/2017 Rekonstrukce prostor České pošty s firmou Bednář Petr, IČO: 75772639, 

Troubsko, v celkové výši 1,351.381 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.14. Cenová nabídka k vypracování projektové dokumentace k VZ 2/2017 Výstavba lávky 

pro pěší  na ul. Školní přes Aušperský potok 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení 

k VZ 2/2017 Výstavba lávky pro pěší na ul. Školní přes Aušperský potok firmou PS 

MOZADO s.r.o., Sobotovice, IČO: 03559840, v celkové výši 102.850 Kč včetně DPH.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.14.a)  
Návrh usnesení: rada obce schvaluje provedení kopané sondy a diagnostiky základových 

spár včetně geologického posudku firmou PS MOZADO s.r.o., Sobotovice, IČO: 03559840, 

v celkové výši 15.730 Kč včetně DPH, k VZ 2/2017 Výstavba lávky pro pěší na ul. Školní 

přes Aušperský potok. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Zapsala dne:   9. 3. 2018  Ivana Šimečková 

 

 

 

 

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

 

 Ing. Blanka Končická MBA                                            Irena Kynclová 

            místostarostka                                                           starostka 

 

 

 

 


