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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 4. 9. 2019 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 4. 9. 2019 přijala toto usnesení: 

 

Průběh jednání Rady  obce: 

 

1. Zahájení a schválení pořadu schůze 

 

Jednání bylo zahájeno starostkou v 17:00 hod., zapisovatelem byla určena paní I. Šimečková. 

Starostka seznámila členy rady s návrhem pořadu schůze. Dáno hlasovat o schválení pořadu 

schůze. 

Rada obce Troubsko schvaluje pořad jednání. 

 

2. Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1. Stížnost na činnost podnikatelských subjektů na ulici Jihlavská v místní části 

Troubsko – Veselka (312/2019 Otoupalík a občané Veselky dle listiny, TRB/1707/2019)  

Usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí Sdělení a výzvu č.j. STRE-3756/2019-SU 

Stavebního úřadu Střelice. 
 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o aktualizaci stanoviska ke stavbě „Provozně-administrativní objekt se 

skladovou halou“ na parc.č. 1289/37, 1289/39, 1289/40 a 1289/41 při ul. Jihlavská  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko rozhodla o prostudování žádosti o aktualizaci 

stanoviska ke stavbě „Provozně-administrativní objekt se skladovou halou“ na parc.č. 

1289/37, 1289/39, 1289/40 a 1289/41 při ul. Jihlavská. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o změnu parc.č. 1506/3 ve Smlouvě o právu provést stavbu na parc.č. 1514/1  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést 

stavbu „Rodinný dům – napojení IS“ ze dne 7. 8. 2018 a pověřuje starostku k podpisu 

dodatku a vyznačení souhlasného stanoviska na situačním výkresu.   

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Stížnost na rušení nočního klidu hosty hospody Vechtrovna  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí stížnost na rušení nočního klidu hosty 

hospody Vechtrovna a bude se jí dále zabývat. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Zkvalitnění podmínek pro rozvoj sportu v Troubsku  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí podněty ke zkvalitnění podmínek pro 

rozvoj sportu v Troubsku a rozhodla o zakoupení mantinelů pro florbal, 2ks branek se sítěmi, 

transportního vozíku a vybudování doskočiště pro skok daleký. 

Usnesení bylo přijato. 
 

3.5. Cenová nabídka na mantinely pro florbal  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy Florbal.com s.r.o., 

IČO: 03933008, Brno na florbalové mantinely, 2ks branky se sítěmi a transportní vozík  

v celkové částce 68.263 Kč včetně DPH a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 
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3.6. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Územní souhlas – vodovodní přípojka k RD v ul. Školní č.p. 17 na pozemku parc.č. 

530, 573/1 a 1496/1  

- Rozhodnutí, územní rozhodnutí – stavba telekomunikačního vedení 

RVDSL1929_M_B_BOBS62-POPO1HR_MET  

- Rozhodnutí, územní rozhodnutí – kabelové vedení NN – Troubsko, U dráhy, roz. NN, 

Kociánová  

- Oznámení o zahájení stavebního řízení „novostavba RD v ul. Nár. Odboje na pozemku 

parc.č. 432/1“  

- Rozhodnutí zamítnutí žádosti o vydání společného povolení na stavbu „novostavba RD 

včetně technického a dopravního napojení v ul. Družstevní na parc.č. 515 a 1514/1“  

- Oznámení o zahájení řízení „Přístavba skladu zahradního nábytku a nářadí a 

přístřešek“ na parc.č. 1442/63, 1442/106  

- Usnesení přerušení řízení o  odstranění stavby „Přístavba skladu zahradního nábytku a 

nářadí a přístřešek“ na parc.č. 1442/63, 1442/106  

 

b) MěÚ Šlapanice:  

- Pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby „Vrtaná studna“ na pozemku 

parc.č. 1011/4  

- Pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby „Šachtová studna“ na pozemku 

parc.č. 420  

- Rozhodnutí – vzetí do evidence 2 ks jedinců bernešky bělolící  

c) Krajský úřad JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu – Rozhodnutí 

k napadenému rozhodnutí Stavebního úřadu Střelice č.j. STRE-1943/2019-SU ze 

dne 6. 5. 2019 týkající se stavby „Kabelový rozvod NN-Troubsko, U Rybníka, 

Rezidence Troubsko“ – zamítá odvolání manželů J.K. a potvrzuje toto rozhodnutí 

SÚ Střelice  

d) Ministerstvo vnitra ČR, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR – 

informační leták pro spoluobčany „Bezpečnostní desatero“  

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

zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1. 8. 2019  

f) Ministerstvo zemědělství ČR, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná 

vyhláška, opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné 

povahy vydané pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019  

g) Druhé veřejné projednání konečného znění Programu rozvoje obce Troubsko 

se uskuteční 17. 9. 2019 v 17 hod. v sále Katolického domu Troubsko. 

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

4. Různé 

 

4.1. Možnost odkoupení pozemků parc. č.:  pozemek p.č. 1558 o celkové výměře 3000 m2, 

pozemek p.č. 1559 o celkové výměře 7270 m2 a pozemek p.č. 1560 o celkové výměře 

275 m2 v lokalitě ul. Lišky. 

a) Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko 

ke schválení  koupi pozemků parc. č.:  pozemek p.č. 1558 o celkové výměře 3000 
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m2, pozemek p.č. 1559 o celkové výměře 7270 m2 a pozemek p.č. 1560 o celkové 

výměře 275 m2 v lokalitě ul. Lišky s akceptací kupní ceny ve výši 400 Kč/m2. 

Usnesení bylo přijato. 

 

b) Návrh kupní smlouvy na pozemky parc. č. pozemek p.č. 1558 o celkové výměře 

3000 m2, pozemek p.č. 1559 o celkové výměře 7270 m2 a pozemek p.č. 1560 o 

celkové výměře 275 m2 v lokalitě ul. Lišky za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 

 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko 

ke schválení Kupní smlouvu na pozemky parc.č. parc. č. pozemek p.č. 1558 o 

celkové výměře 3000 m2, pozemek p.č. 1559 o celkové výměře 7270 m2 a 

pozemek p.č. 1560 o celkové výměře 275 m2 v lokalitě ul. Lišky za kupní cenu ve 

výši 400 Kč/m2. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Smlouva o bezúplatném převodu dlouhodobého majetku uzavřená mezi Obcí 

Troubsko (dále jako převodce) a Obcí Ostopovice (dále jako nabyvatel)  

Návrh usnesení:  rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce revokovat usnesení 

č. V/5 ze dne 19. 6. 2019 a následně schválit Smlouvu o bezúplatném převodu 

dlouhodobého majetku mezi Obcí Troubsko (dále jako převodce) a Obcí Ostopovice (dále 

jako nabyvatel), stoky splaškové kanalizace na pozemcích parcelní čísla 1520, 1521/1, 

1490/266, 1490/268, 1490/270, 1490/271/, 1490/272, 1490/273, 1490/274, 1490/175/, 

1490/277, 20/2 vše v k.ú. Ostopovice, v celkové délce 1147,87 m, v ulicích Lípová, Školní a 

B. Němcové, z čehož 1003,46 m je DN 250 PP a 144,41 m je DN 300 PP, hodnotě 

12 933 262,22 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Cenová nabídka na úpravu a dopracování dokumentace „Komunikace ul. Za Farou“  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy APC SILNICE s.r.o., 

projekční a inženýrská společnost Brno, IČO: 60705891, v celkové částce 39.000 Kč bez 

DPH, tj. 47.190 Kč včetně DPH na úpravu a dopracování dokumentace k akci „Komunikace 

ul. Za Farou“ a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Cenová nabídka na organizaci VZ 7/2019 „Obnova distribuční sítě v části ulice Nár. 

odboje v Troubsku“  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy  WebSport a 

Consulting service s.r.o., IČO: 29277825, Boskovice na organizaci VZ 7/2019 Obnova 

distribuční sítě v části ulice Nár. odboje v Troubsku v celkové částce 15.000 Kč bez DPH, tj. 

18.150 Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisu Příkazní smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Zadávací dokumentace k VZ 5/2019 Vybudování komunikace „Za farou“ 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Zadávací dokumentaci k VZ 5/2019 

Vybudování komunikace „Za farou“. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.6. Zadávací dokumentace k VZ 7/2019 Obnova distribuční sítě NN – ulice Nár. odboje 

Byla předložena zadávací dokumentace k VZ 7/2019 Obnova distribuční sítě NN – ulice Nár. 

odboje  zpracovaná firmou WebSport a Consulting service s.r.o., IČO: 29277825, Boskovice. 

 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Zadávací dokumentaci k VZ 7/2019 Obnova 

distribuční sítě NN – ulice Nár. odboje. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.7. Cenová nabídka mobilní síť OÚ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku společnosti T-mobile 

Czech Republik a.s. ve výši 2.521 Kč bez DPH/měsíc, tj. 3.050 Kč včetně DPH/měsíc a 

pověřuje starostku obce k podpisu smluv. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Kupní smlouva na nemovitost RD Troubsko, Zámecká 79/9 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení Kupní smlouvu na nemovitost RD Troubsko, Zámecká 79/9. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5. Závěr 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:50 hod. následující schůze rady obce se bude konat v pondělí 

23. 9.  2019 od 17.00 hod. 

 

 

 

 

Vyhotovila dne 6. 9. 2019 Ivana Šimečková 

 

 

       Vítězslav Volánek                                                Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                starostka 

 

 

 

 

 




