VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 24. 4. 2019
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 24. 4. 2019 přijala toto usnesení:
Průběh jednání Rady obce:
1. Zahájení a schválení pořadu schůze
Jednání bylo zahájeno starostkou v 16.30 hod., zapisovatelem byla určena paní I. Šimečková.
Starostka seznámila členy rady s návrhem pořadu schůze. Dáno hlasovat o schválení pořadu
schůze.
Rada obce schvaluje pořad jednání.
1.1. Smlouva o smlouvě budoucí darovací se společností Rezidence Troubsko, s.r.o.
a) Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení
budoucí koupi nemovité věci - venkovních, nezastřešených parkovacích stání za účelem
parkování 15 osobních automobilů v rámci projektu společnosti Rezidence Troubsko s.r.o. s
názvem „OBYTNÝ SOUBOR TROUBSKO – VESELKA“ od společnosti Rezidence
Troubsko s.r.o. za částku 50.000,- Kč za jedno parkovací stání.
Usnesení bylo přijato.
b) Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení smlouvu o
budoucí kupní smlouvě nemovité věci - venkovních, nezastřešených parkovacích stání
za účelem parkování 15 osobních automobilů v rámci projektu společnosti Rezidence
Troubsko s.r.o. s názvem „OBYTNÝ SOUBOR TROUBSKO – VESELKA“.
Usnesení bylo přijato.
1.2. Přerušení jednání rady obce v 16:55 hod. starostkou obce z důvodu konání
mimořádného zastupitelstva obce Troubsko.
Usnesení: rada obce schvaluje přerušení jednání rady obce na dobu nezbytně nutnou, a to
od 16:55 hod. do 18:00 hod. z důvodu konání zastupitelstva obce Troubsko.
Usnesení bylo přijato.
1.3. V 18:00 hod. bylo zahájeno starostkou obce pokračování jednání rady obce Troubsko.
1.4. „OBYTNÝ SOUBOR TROUBSKO – VESELKA, stavební objekty SO 01 – místní
komunikace, parkovací plochy, chodníky a SO 09 – úprava mostního objektu“
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k provedení stavebního záměru
„Obytný soubor Troubsko – Veselka, stavební objekty SO 01 – místní komunikace, parkovací
plochy, chodníky a SO 09 – úprava mostního objektu“ dle § 184a stavebního zákona.
Usnesení bylo přijato.
1.5. Opětovná žádost o souhlasné stanovisko se záměrem stavby reklamního zařízení –
osvětlený bigboard na parc.č. 1289/37 - hosté rady obce
Návrh usnesení: rada obce nesouhlasí se záměrem stavby reklamního zařízení – osvětleného
bigboardu, na pozemku parc.č. 1289/37.
Usnesení bylo přijato.
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2. Kontrola bodů jednání z minulé rady
2.1. Smlouva o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 pro Včelařský spolek ve
Střelicích u Brna ve výši 10.000 Kč
Návrh usnesení: rada obce schvaluje, na základě žádosti, Smlouvu o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu obce pro rok 2019 pro Včelařský spolek ve Střelicích u Brna,
IČO:06278205, Střelice, ve výši 10.000 Kč na jeho činnost a pověřuje starostku k jejímu
podpisu.
Usnesení bylo přijato.
3. Došlá pošta
3.1. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: BM-014330046205/002 na
dokončení stavby „Popůvky, chaty, roz. NN, Eckelt“
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o věcném břemeni č.: BM014330046205/002 se společností E.ON Distribuce k akci „Popůvky, chaty, roz. NN, Eckelt“
a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení bylo přijato.
3.2. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 226/19
Návrh usnesení: rada obce prostuduje žádost o odkoupení pozemku parc.č. 226/19.
Usnesení bylo přijato.
3.3. ZŠ a MŠ Troubsko – účetní závěrka za I. čtvrtletí roku 2019
Usnesení: rada obce bere na vědomí účetní závěrku za I. čtvrtletí roku 2019 za Základní
školu a mateřskou školu Troubsko, Brno – venkov, příspěvkovou organizaci.
3.4. ZŠ a MŠ Troubsko - Zpráva o provedení nápravných opatření – odstranění závad
Usnesení: rada obce bere na vědomí Zprávu o provedení nápravných opatření – odstranění
závad příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Troubsko, Brno – venkov.
3.5. Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí a ohlášení stavby/stavebnímu povolení
stavby „Skladovací hala Troubsko – Skovajsa, parc.č. 53“
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko se stavbou „Skladovací hala
Troubsko – Skovajsa, parc.č. 53“.
Usnesení bylo přijato.
3.6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Troubsko, Jarní, sm. NN, Otaševič“
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci
s názvem „Troubsko, Jarní, sm. NN, Otaševič“ za podmínky, že bude mezi obcí Troubsko a
investorem uzavřená smlouva o právu provést stavbu, jejímž obsahem bude, mimo jiné
podmínka držení místa zásahu v bezvadném stavu po dobu 5-ti let tak, aby zůstalo bezvadně
zachováno svému původnímu účelu a způsobu využití, s přihlédnutím k obvyklému
opotřebení.
Usnesení bylo přijato.
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3.7. Rada informativně
a) Stavební úřad Střelice:
- Územní souhlas vodovodní přípojka k RD Nár. Odboje č.p. 74
- Územní souhlas – zahradní domek u RD č.p. 757 v ul. Sadová
- Územní souhlas vodovodní přípojka k RD ul. Školní č.p. 9
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – kabelová smyčka NN, Troubsko,
Jarní, sm.NN, Petinis na pozemku parc.č. 1442/61, 1442/118, 1442/119,
1444/1
- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – víceúčelové hřiště v ul.
Lišky
- Rozhodnutí – kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavební úpravy RD
v ul. Školní č.p. 17 – vybudování půdní vestavby
- Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby – zahradní stavba – zastřešený
venkovní krb s udírnou parc.č. 1442/6
b) MěÚ Šlapanice:
- Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy
provozu na pozemní komunikaci – u novostavby polyfunkčního objektu na ul.
Školní na pozemku parc.č. 188/1
- Kolaudační souhlas s užíváním „Vodovodní řad a přeložka splaškové
kanalizace v k. ú. Troubsko“ na pozemcích parc.č. 366/23, 366/25, 366/26,
366/59
- Rozhodnutí – schválení stavebního záměru „Vrtaná studna na pozemku parc.č.
1121“ a povolení k odběru podzemních vod
- Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci ul. Veselka v obci Troubsko (pozemek parc.č.
1482/3, 1506/3, 1506/4, 1506/5, 1506/69, 1506/70) v úseku od připojení
k silnici č. III/3844 pro RD Veselka 168/4 realizace přípojky NN
c) Magistrát města Brna – Veřejné projednání Návrhu změny ÚP města Brna B6/18CM-MČ Brno-Líšeň, SINGLETRAIL Brno, Líšeň – Mariánské údolí
d) Krajský úřad JMK – Vyrozumění účastníků řízení o odvolacím řízení – stavba
„Stavba chaty k individuální rekreaci“ na parc.č. 473 k. ú. Popůvky u Brna
e) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – Závazné stanovisko – souhlas
- s užíváním stavby „Víceúčelové hřiště v ul. Lišky v Troubsku, na pozemku
parc.č. 449/1, 449/2, 449/3, 1516/1, 1517/1, 1552/1, 1552/11“
f) Vodárenská akciová společnost a.s. – Upozornění – není dovoleno vypouštět do
kanalizace, která je ukončena čistírnou odpadních vod, odpadní vody přes septiky
a čistírny odpadních vod
g) Katastrální úřad pro JMK:
- Informace o vyznačení plomby u pozemku parc.č. 366/59, 366/57, 366/26,
366/25 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 15. 4. 2019
- Oznámení o zahájení řízení – návrh na vklad vzniku věcného břemene na
základě Smlouvy o zřízení VB č. BM-014330052585/001
- Informace o vyznačení plomby parc.č. 1391/2 na základě listiny – Smlouva o
zřízení věcného břemene BM-014330052585/001
Usnesení: všechny informativní body bere rada na vědomí bez námitek.
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4. Různé
4.1. Účetní závěrka obce Troubsko za rok 2018
Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Účetní závěrku
obce Troubsko za rok 2018.
Usnesení bylo přijato.
4.2. Smlouva o spolufinancování psychologických služeb uzavřená mezi MěÚ Šlapanice a
obcí Troubsko
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o spolufinancování psychologických služeb
uzavřenou mezi MěÚ Šlapanice a obcí Troubsko a pověřuje starostku jejím podpisem
Usnesení bylo přijato.
4.3. Cenová nabídka k organizaci VZ 3/2019 Digitalizace povodňového plánu a
vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy ENVIPARTNER, s.r.o., IČO:
28358589, Brno v celkové částce 110.000,- Kč bez DPH, tj. 133.100,- Kč včetně DPH, na
organizaci VZ 3/2019 Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a
vyrozumívacího systému a pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o dílo.
Usnesení bylo přijato.
4.3.a) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci „Protipovodňová opatření
obce Troubsko“ k VZ 3/2019
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na projektovou
dokumentaci „Protipovodňová opatření obce Troubsko“ k VZ 3/2019 se společností
ENVIPARTNER, s.r.o., IČO: 28358589, Brno a pověřuje starostku obce k podpisu Dodatku
č. 1.
Usnesení bylo přijato.
4.4. Cenová nabídka na zpracování Programu rozvoje obce Troubsko
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku MAS Bobrava, z.s., IČO: 03889076,
Moravany na zpracování nového Programu rozvoje obce Troubsko v celkové výši 24.584,Kč a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Usnesení bylo přijato.
4.5. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace k VZ 6/2019 na veřejné
osvětlení v ulici „Za Farou“
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Tritero s.r.o., IČO: 28871693,
Brno na zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas k VZ 6/2019 Zbudování
veřejného osvětlení „Za Farou“ v celkové výši 15.000 Kč bez DPH, tj. 18.150 Kč včetně DPH
a pověřuje starostku k vystavení objednávky.
Usnesení bylo přijato.
4.6. VZP ČR – Závěrečný protokol z kontrolního šetření
Usnesení: rada obce bere na vědomí Závěrečný protokol z kontrolního šetření.
4.6.a) Výkaz nedoplatků č. 7341900459 VZP ČR
Usnesení: rada obce bere na vědomí Výkaz nedoplatků č. 7341900459 VZP ČR.
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4.7. Rozpočtové opatření č. 2/2019 (příloha č. 1)
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019.
Usnesení bylo přijato.
5. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 19: 45 hod. následující schůze rady obce se bude konat v úterý
7. 5. 2019 od 16.00 hod.

Vyhotovila dne 30. 4. 2019 Ivana Šimečková

Vítězslav Volánek
místostarosta

Mgr. Markéta Bobčíková
starostka
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