
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 25. 4. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 25. 4. 2018 přijala toto usnesení: 

 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1. Ochrana práv subjektů  a uplatnění nároku na náhradu imateriální újmy R.M.  

Návrh usnesení: rada obce neschvaluje nárok ve výši 446 Kč pro p. R.M. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. ZŠ a MŠ Troubsko – účetní závěrka za I. čtvrtletí roku 2018  

 

Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí  účetní závěrku za I. čtvrtletí roku 2018 za 

Základní školu a mateřskou školu Troubsko, Brno – venkov, příspěvkovou organizaci. 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

3.2. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Oznámení zahájení územního řízení – kabelové rozvody VN a NN – Troubsko, 

Jihlavská, VN, DTS, NN, AUSTRO na parc.č. 1266/36, 1266/38   

- Oznámení o zahájení řízení – Billboard v ul. Jihlavská na parc.č. 1289/37  

- Společný souhlas územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru – nástavba, přístavba a stavební úpravy RD Nová č.p. 289  

- Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby – oplocení severozápadní hranice 

pozemku u RD na parc.č. 1442/15  

- Oznámení o zahájení stavebního řízení – Novostavba provozního objektu 

firmy Kleis na parc.č. 1289/65  

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – stavba telekomunikačního vedení 

RVDSL1602_M_B_BOBS1736_OK   

b) MěÚ Šlapanice: 

- Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na PK v rámci stavby 

„Troubsko – ul. Veselka, přeložka kanalizace a vodovodu + úprava povrchu“ 

2. 5.- 24. 6. 2018  

- Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na PK v rámci 

stavby: navádění řidičů na/z D1 v rámci „D1 rekonstrukce vozovky, km 

181.827 – 189.530“ 29. 4. 2018 – 7. 6. 2018   

- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – o povolení stavby vrtané studny na 

pozemku parc.č. 1017 a o povolení nakládání s vodami   

c) Katastrální úřad pro JMK : 

d) DATA PROCON s.r.o. – Změna technologie mapového portálu (GDPR)  

e) Ministerstvo dopravy – Oznámení o zahájení řízení o povolení částečné uzavírky 

dálnice D1 v souvislosti s akcí „D1 – rekonstrukce vozovky km 181,827 – 189,530 

vlevo“  

f) Česká pošta – Omezení provozu pošty z technických důvodů 2.5.2018 z důvodu 

rekonstrukce pobočky České pošty Troubsko  

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



4. Různé 

 

4.1. Výstupy auditu GDPR - výkon pověřence za obec i ZŠ a MŠ   

Usnesení:  rada obce bere na vědomí závěrečnou zprávu Výstupy auditu GDPR 

vypracovanou firmou Frank Bold advokáti, s.r.o.,  IČO: 28359640, Brno.  

 

4.1.a)  Cenová nabídka na vypracování opatření dle závěrečné zprávy Výstupy auditu GDPR 

pro obec Troubsko i  pro ZŠ a MŠ Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Frank a Bold advokáti na 

vypracování opatření dle závěrečné zprávy Výstupy auditu GDPR pro obec Troubsko, a také   

pro Základní školu a mateřskou školu Troubsko, příspěvkovou organizaci, okr. Brno-venkov,  

v celkové výši 25.000 Kč bez DPH, tj. 30.250 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Cenová nabídka na okna a dveře u akce „Stavební úpravy v MŠ – vchod ze šatny“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy RM Stavitelství s.r.o., IČO: 

15547027, Brno na okna a dveře v rámci akce „Stavební úpravy v MŠ – vchod ze šatny“  

v celkové výši 83.082 Kč bez DPH, tj. 100.530 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.3. Cenová nabídka na zednické a demoliční práce u akce „Stavební úpravy v MŠ -vchod 

ze šatny“  

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

75772639, na zednické a demoliční práce u akce „Stavební úpravy v MŠ – vchod ze šatny“ ve 

výši 35.812  Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.4. Cenová nabídka na zajištění prací spojených s výkonem TDI k VZ 2/2016 Výstavba 

víceúčelového hřiště 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku Ing. Pavla Krejčího, IČO: 76098818, 

Brno,  na zajištění prací spojených s výkonem TDI k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového 

hřiště, v celkové částce 27.000 Kč  včetně DPH.   

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.5. Cenová nabídka na autorský dozor k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy DIMENSE v.o.s., Brno, IČO: 

27753379 na autorský dozor k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště v celkové částce 

29.282 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.6. Vyjádření LČR k vlastnictví mostků a  lávek k akci Vypracování mostních 

klasifikačních prohlídek lávek pro pěší a pojížděných mostních konstrukcí přes 

Aušperský potok 

Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí vyjádření Lesů ČR k vlastnictví mostků a lávek 

na pozemku parc.č. 1526/1 a 1526/5.  

Usnesení bylo přijato. 



 

4.7. Nový systém EZS v budově OÚ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje pořízení nového systému EZS v budově OÚ Troubsko 

dle cenové nabídky firmy SECURITY TECHNOLOGIES a.s., IČO: 44015542, Brno  

v celkové částce 28.638,10 Kč bez DPH, tj. 34.652,10 Kč včetně DPH.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Oznámení o zrušení zadávacího řízení k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště 

Usnesení: rada obce bere na vědomí Oznámení o zrušení zadávacího řízení k VZ 2/2016 

Výstavba víceúčelového hřiště. 

 

4.9. Vyhlášení VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště II 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení VZ 2/2016Výstavba víceúčelového hřiště II. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.10. Vnitřní směrnice o poskytování darů č. S2/2018 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vnitřní směrnici o poskytování darů č. S2/2018. 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

Zapsala dne 2. 5. 2018 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Ing. Blanka Končická MBA                                                  Irena Kynclová 

            místostarostka                                                                  starostka 

 

 


