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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 12. 12. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 12. 12. 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 
 

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

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení  prodej části 

pozemku parc.č. 780/1. 

Usnesení bylo přijato. 
 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Smlouva o právu provést stavbu „Obytný soubor Troubsko – Veselka“, stavební 

objekty SO 01 Účelová veřejná komunikace, parkovací plochy a chodníky  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Obytný soubor 

Troubsko – Veselka“, stavební objekty SO 01 Účelové veřejná komunikace, parkovací plochy 

a chodníky, dle předložené koordinační situace označené datem 11/2018 a pověřuje starostku 

k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a odsouhlasení návrhu smlouvy o smlouvě 

budoucí na akci „Troubsko, Družstevní, svod NN, Filip“  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o prostudování komisí stavební, po-té rozhodne. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2.a) Návrh Smlouvy č.: 1030044472/002-Z o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o prostudování komisí stavební, po-té rozhodne. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o vyjádření ke stavbě RD na pozemku parc.č. 679 a 637/3  

Návrh usnesení: rada obce nemá výhrady k zamýšlené stavbě rodinného domu na 

pozemcích parc.č. 679 a 637/3, k. ú. Troubsko, dle předložené architektonické studie 

datované 09/2018.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 pro Podskalák z.s. Troubsko ve 

výši 60.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2019   pro Podskalák z. s., IČ: 22680390,  ve výši 

60.000 Kč.  

Usnesení bylo přijato. 
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3.5. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 pro TJ Sokol Troubsko ve výši 

200.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2019 pro TJ Sokol Troubsko, IČ: 48480584  ve 

výši 200.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 pro TJ Sokol Troubsko ve výši 

200.000 Kč  - výměna dveří, oprava fasády na fotbalových kabinách  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí 

individuální dotace na výměnu dveří a opravu fasády na fotbalových kabinách z rozpočtu 

obce pro rok 2019 pro TJ Sokol Troubsko, IČ: 48480584  ve výši 200.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. 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. M. T.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Smlouva č. 3820 o spolupráci na provedení veřejnosprávní kontroly s firmou AUDIT-

DANĚ   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 3820 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. 

 

3.9. Žádost o přehodnocení požadavku na osazení vstupní brány (závory) na pozemek 

parc.č. 188/1  

Usnesení: rada obce bere na vědomí požadavek investora stavby na pozemku parc.č. 188/1 

na přehodnocení nutnosti osazení vstupní brány (závory) na tento pozemek. 

 

3.10. Žádost o vyjádření k územnímu řízení „Přípojná optická trasa pro OS Troubsko“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k akci „Přípojná optická trasa pro 

OS Troubsko“ na pozemcích prac.č. 1192/1, 1192/6, 1194/2, 1297/3, 1293/3, 1481/1, 1293/2, 

1289/34, 1289/35, 1194/1 – v lokalitě Troubsko – Veselka, dle koordinačního výkresu 

označeného k datu 12/2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

Štěpánskou zábavu pro TJ SOKOL TROUBSKO  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru spolku TJ SOKOL 

TROUBSKO  ve výši 4.000 Kč na nákup věcných darů na Štěpánskou zábavu, pořádanou dne 

22. 12. 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.12. Žádost o souhlas s připojením na inženýrské sítě – Lokalita Z6 „Na nivě“ ul. Pod 

Vinohrady  

Návrh usnesení: rada obce prostuduje a rozhodne na dalším zasedání. 

Usnesení bylo přijato. 
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3.13. Vyřazení majetku z inventur – inv. č. 3-B – část vodovodu v ul. Veselka   

Usnesení: rada obce bere na vědomí vyřazení majetku inv. č. 3-B – části vodovodu v ul. 

Veselka parc.č. 1511/1 v délce 64,40 m, v hodnotě 153.546 Kč  z inventur SVaK Ivančice. 

 

 

3.14. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby „Odstavná plocha pro kontejnery 

v areálu v ul. Jihlavská na pozemku parc.č. 1289/81“  

- Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby -  bytový dům včetně 

technického napojení stavby a zpevněných ploch v ul. Jihlavská na pozemku 

parc.č. 1194/4, 1194/7, 1195/1, 1196/1, 1198/1, 1481/1   

- Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby „Kabelové vedení NN – 

Troubsko, Nár. odboje, roz. KV DEVELO“  

- Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby – provozní středisko – I. etapa, 

Objekt provozní – administrativní se skladovou halou – na pozemku parc.č. 

1289/37, 1289/39, 1289/40  

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Školící objekt s občerstvením v ul. 

Jihlavská v Troubsku na pozemku parc.č. 1285/4“  

b) Magistrát města Brna – Veřejné projednání Návrhu změny ÚP města Brna B1/18-CM 

MČ Brno – Královo Pole, k. ú. Ponava, ul. Sportovní – Plavecký bazén Lužánky  

c) Vyrozumění účastníků řízení o odvolacím řízení – stavba RD včetně technického a 

dopravního napojení v ul. Družstevní, Troubsko na pozemku parc.č. 515 a 1514/1  

d) MěÚ Šlapanice – Výzva k seznámení s podklady závazného stanoviska ve věci 

restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice na parc.č. 523, kulturní památka 

číslo rejstříku ÚSKP ČR 21733/7-1062  

e) Krajský úřad JMK – Rozhodnutí ve věci „Stavební úpravy a nástavba objektu – objekt 

sídla společnosti s administrativou a bytovými jednotkami v ul. Jihlavská v Troubsku – 

změna stavby na bytový dům“ na pozemcích parc.č. 1193, 1194/4, 1195/1, 1196/1, 

1198/1 – odvolání B.S. a J. S. se zamítá a napadené usnesení stavebního úřadu č.j. 

STRE-4417/2018-SU, spis. zn. STAV/1023/2017/Ka ze dne 27. 9. 2018 se potvrzuje  

f) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Troubsko se bude konat  dne 19. 12. 2018 v 18:00 

hod. v zasedací místnosti OÚ Troubsko. 

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

 

 

4. Různé 

 

4.1. Zpráva o stavu na úseku požární ochrany za období 12/2017 – 11/2018   

Usnesení: rada obce bere na vědomí  Zprávu o stavu na úseku požární ochrany za období 

12/2017 – 11/2018. 

 

4.2. Dobrovolné vstupné na 8. ročník Vánočního jarmarku ve výši 4.730 Kč 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje předání finanční částky z dobrovolného vstupného na 

8. ročník Vánočního jarmarku ve výši 4.730 Kč příspěvkové organizaci Základní škola a 

mateřská škola Troubsko, okres Brno – venkov, jako příspěvek pro potřeby ZŠ a MŠ 

Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.3. Vyhrazení pravomoci Radě obce k provádění rozpočtových opatření  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení vyhrazenou 

pravomoc Radě obce k provádění rozpočtových opatření do výše 3.000.000Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Dodatek č. 4  ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 

s MUDr. Mádrovou, IČO: 48480967 a pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Dodatek č. 4  ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 

s MUDr. Enevem, IČO: 49456768 a pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Dodatek č. 4  ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 

s MUDr. Uhlířovou, IČO:  49457683 a pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Odvolání člena Komise pro územní plánování, dopravu a bezpečnost 

Návrh usnesení: rada obce  odvolává  p. Jana Helána z  Komise pro územní plánování, 

dopravu a bezpečnost. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Jmenování člena Komise stavební 

Návrh usnesení: rada obce  jmenuje pana Jana Helána členem Komise stavební.  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod. následující schůze rady obce se bude konat ve středu 

19. 12. 2018 od 17 hod. 

 

Příloha: --- 

 

 

Zapsala dne 17. 12. 2018 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

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

 

       Vítězslav Volánek                                                Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                starostka 

 

 




