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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 21. 11. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 21. 11. 2018 přijala toto usnesení: 

 

1. Zahájení a schválení pořadu schůze 

 

Jednání bylo zahájeno starostkou v 17.00 hod., zapisovatelem byla určena paní I. Šimečková. 

Rada obce schvaluje pořad jednání. 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí a odsouhlasení návrhu smlouvy  o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Troubsko, U Rybníka, Rezidence 

Troubsko“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko pro stavbu „Troubsko, U Rybníka, 

Rezidence Troubsko“ na pozemcích parc.č. 1295/2, 1297/5, 1509/16, 1511/1 dle přiložené 

projektové dokumentace za podmínky uvedení místa do původního stavu a držení záruky po 

dobu 5 let na komunikaci/chodník v místě prováděné stavby. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.1.a) Smlouva č.: 1030048279/001-Z o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č.: 1030048279/001-Z o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, České 

Budějovice  a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Smlouva č. 05/221163 – dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 05/221163 s firmou Vodárenská akciová 

společnost, a.s. Brno, IČO: 49455842 na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou 

potřebu a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Návrh  rozpočtu na rok 2019 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Troubsko   

3.3.a)  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje upravený rozpočet provozní dotace příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov na rok 2019 ve 

výši 1,440.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3.b)  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov na rok 2019. 

Usnesení bylo přijato 

 

3.4. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Troubsko na roky 

2020 – 2021  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov, na roky 2020 a 2021. 

Usnesení bylo přijato. 
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3.5. ZŠ a MŠ Troubsko – soupis majetku navrženého k vyřazení a následné likvidaci  

Návrh usnesení: rada obce nepřijímá majetek navržený k vyřazení, uvedený v příloze č. 1 

zápisu rady obce a  schvaluje jeho likvidaci a vyřazení z majetku příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2019   ve výši 5.000 Kč pro Mariáš 

plus z.s.  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí individuální dotace v roce 2019  ve výši 

5.000 Kč na pořádání turnaje ve voleném mariáši „Troubský mariáš“ spolku Mariáš plus z.s.., 

IČO: 03587452. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 pro Myslivecký spolek Výrovka 

ve výši 20.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 

2019  pro Myslivecký spolek Výrovka, IČO: 48480720 ve výši 20.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 pro Český zahrádkářský svaz, z. 

o. Troubsko ve výši 4.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 

2019  pro Český zahrádkářský svaz, z.o., IČO: 75096854 ve výši 4.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.9. Žádost o poskytnutí úvěru z FRB obce Troubsko ve výši 50.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí úvěru 

z Fondu rozvoje bydlení ve výši 50.000 Kč p. P.D.. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.10. Žádost o projednání kritické situace s nedostatkem vody na hřišti Veselka   

Usnesení:  rada obce bere na vědomí kritickou situaci s nedostatkem vody na hřišti Veselka. 

 

 

3.11. Žádost o vyjádření k plánovanému sjezdu  a  povolení vydláždění části pozemku 

parc.č. 1481/3 a 1481/18   

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko  k plánovanému zřízení sjezdu 

z komunikace č. II/602 v ul. Jihlavská 107/38 dle předložené projektové dokumentace 

označené k datu 04.2018  a k vydláždění části pozemku parc.č. 1481/18 a parc.č. 1481/3  

s výhradou, že majitel RD Jihlavská 107/38 si je vědom, že zhodnocuje majetek obce 

Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 
 

 

3.12. Žádost o koupi části pozemku parc.č. 780/1 ve vlastnictví obce Troubsko   

Návrh usnesení: rada obce požaduje doložení vyjádření E.ON o ochranném pásmu pod VN. 

Usnesení bylo přijato. 
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3.13. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání  - nástavba a stavební 

úpravy RD v ul. U Rybníka č. p. 170 – změna stavby   

b) MěÚ Šlapanice: 

- Opatření obecné povahy – zrušení zákazu odběru povrchových vod ze všech 

vodních toků a nádrží na celém území obce s rozšířenou působností Šlapanice  

c) Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – venkov: 

- Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-19834/2018-703 – 

darovací smlouva parc.č. 1442/61, 1444/1  

- Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-19836/2018-703 – 

darovací smlouva parc.č. 1058/3  

d) Jihomoravský kraj – pozvání na závěrečnou prezentaci k „Územní studii nadřazené 

dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“  

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

 

4. Různé 

 

4.1. Informace o sestavování rozpočtu obce Troubsko na rok 2019 

Usnesení: rada obce bere na vědomí informace o sestavování rozpočtu obce Troubsko na rok 

2019. 

 

4.2. Zřízení Komise stavební 

Návrh usnesení: rada obce  schvaluje zřízení Komise stavební a jmenuje:  

předsedu stavební komise: Ing. Tomáš Litwora 

členy stavební komise: Ing. Luděk Volný, Ing. Jiří Švestka. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Zřízení Komise pro územní plánování, dopravu a bezpečnost 

Návrh usnesení: rada obce  schvaluje zřízení Komise pro územní plánování, dopravu a 

bezpečnost a jmenuje:  

předsedu komise pro územní plánování, dopravu a bezpečnost: JUDr. Zuzana Hortová 

členy komise pro územní plánování, dopravu a bezpečnost:: Ing. Štefan Friča, Roman 

Koutný, Ing. Vladimíra Litworová, Jan Helán. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Zřízení Komise pro školství, sociální oblast, kulturu a sport 

Návrh usnesení: rada obce  schvaluje zřízení Komise pro školství, sociální oblast, kulturu 

a sport a jmenuje:  

předsedu komise pro školství, sociální oblast, kulturu a sport: Jarmila Kadlecová 

členy komise pro školství, sociální oblast, kulturu a sport: Ing. Martina Volná, Přemysl 

Blažík, Mgr. Veronika Gregerová, Petr Blaha. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Svěření pravomocí rady obce starostovi dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje svěření pravomocí rady obce starostovi dle §102 odst. 

3 do výše 50.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.6. Škodní událost č. 3455979418/001 – zrcátko u Hyundai 1BU7447 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla uhradit opravu zpětného zrcátka na Hyundai 1BU7447  

ve výši 5.028 Kč z rozpočtu obce Troubsko v roce 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.7. Informace k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště II – výsledek z jednání se 

zhotovitelem 

Usnesení: rada obce bere na vědomí informace k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště 

II. – výsledek z jednání se zhotovitelem. 

 

 

4.8. Pověření člena zastupitelstva obce k zastupování obce Troubsko ve Svazku vodovodů 

a kanalizací Ivančice 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení pověření p. V. 

Ryby k zastupování obce Troubsko ve Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.9. Pověření člena zastupitelstva obce vedením Troubského hlasatele a jmenování 

redakční rady/ odvolání stávající redakční rady 

Návrh usnesení: rada obce pověřuje vedením Troubského hlasatele paní Jarmilu 

Kadlecovou, odvolává stávající redakční radu Troubského hlasatele a jmenuje členy redakční 

rady paní M. Volnou, V. Litworovou, V. Gregerovou a P. Blažíka. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.10. Ceník inzerce ve zpravodaji Troubský hlasatel pro rok 2019  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Ceník inzerce ve zpravodaji Troubský hlasatel pro rok 

2019 dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.11. Jmenování člena školské rady 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení jmenovat pana 

Vítězslava Volánka členem školské rady Základní školy a mateřské školy Troubsko, 

příspěvkové organizace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.12. Vyhlášení výběrového řízení na vedoucího pracovníka/ce poštovní přepážky Pošty 

Partner  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na vedoucího 

pracovníka/ce poštovní přepážky Pošty Partner. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.13. Námitka obce Troubsko k návrhu změny Územního plánu města Brna B1/13-0, včetně 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Námitku obce Troubsko k návrhu změny Územního 

plánu města Brna B1/13-0, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno ve 20:05 hod. následující schůze rady obce se bude konat ve středu 

28. 11. 2018 od 17.00 hod. 

 

 

 

Zapsala dne 23. 11. 2018 Ivana Šimečková 

 

 

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

 

       Vítězslav Volánek                                                Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                starostka 

 

 

 

 




