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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 23. 9. 2019 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 23. 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 schvaluje pořad jednání. 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1. Cenová nabídka na osázení prostoru za kabinami víceúčelového hřiště Troubsko 

dřevinami  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy Marek Chaloupka, 

IČO: 75285266, Troubsko v celkové výši 70.404 Kč na osázení prostoru za kabinami 

víceúčelového hřiště Troubsko dřevinami a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 
 

2.2. Cenová nabídka na výsadbu 7 ks lip malolistých u hřbitova a 2 ks v ul. Lišky  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy Marek Chaloupka, 

IČO: 75285266, Troubsko k výsadbě 7 ks lip malolistých u hřbitova a 2 ks lip v ul. Lišky 

v Troubsku v celkové výši 35.855 Kč a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 
 

2.3. Cenová nabídka na výsadbu dřevin v zahradě MŠ Troubsko   

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy Marek Chaloupka, 

IČO: 75285266, Troubsko k výsadbě dřevin v zahradě MŠ Troubsko v celkové výši 29.212 

Kč a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 
 

2.4. Informativní zpráva ke stížnosti na rušení nočního klidu hosty hospody Vechtrovna  

Usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí zprávu ke stížnosti na rušení nočního klidu 

hosty hospody Vechtrovna a pověřuje starostku odpovědí stěžovateli. 
 

 

2.5. Žádost o vyjádření k územnímu řízení RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK   

a) Návrh usnesení: rada obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko k PD na stavbu 

RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK za podmínky, že budou stavebníkem před 

zahájením stavby vytýčeny všechny inženýrské sítě vedoucí v této oblasti, včetně 

vedení VO tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Usnesení bylo přijato. 

 

b) Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o právu provést 

stavbuRVDSL1823_M_B_BOBS54_OK a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

           Usnesení bylo přijato. 
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3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od Women 

for Women, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru od Women 

for women v rámci projektu „Obědy pro děti“ ve výši: první část pro školní rok 2019/2020 

pro období do 31. 12. 2019 ve výši 3.542 Kč a druhou část pro školní rok 2019/2020  pro 

období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 ve výši 5.382 Kč ( celkem  8.924 Kč). 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí stavby „Troubsko, Za Farou, kab.sm.VN, 

PFM“  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko k územnímu rozhodnutí 

stavby „Troubsko, Za Farou, kab.sm.VN PFM“ dle předložených situačních výkresů. 

Usnesení bylo přijato. 
 

3.3. Žádost o udělení souhlasu se stavbou domovní ČOV pro rekreační objekt na pozemku 

parc.č. 1021/3, 1018/1 a 1021/2  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko ke stavbě ČOV pro 

rekreační objekt na pozemku parc.č. 1021/3, 1021/2 dle předložené projektové dokumentace 

za podmínky, že stavba bude udržována ve funkčním a provozuschopném stavbu tak, aby 

nedocházelo ke kontaminaci okolní půdy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3.4. Žádost o nové vyjádření k PD z důvodu změny trasy „Troubsko, Jarní, sm. NN, 

Otaševič“  

a) Návrh usnesení: rada obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko k projektové 

dokumentaci z důvodu změny trasy „Troubsko, Jarní, sm.NN, Otaševič“ dle 

předložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

b) Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu 

„Troubsko, Jarní, sm. NN, Otaševič“  a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

            Usnesení bylo přijato. 

 

 

3.5. Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro provádění 

výkopových prací na parc.č. 1209/4  

a) Návrh usnesení: rada obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko ke stavbě 

Troubsko, Veselka, svod NN, Vjater na parc.č. 1209/4 pro uložení HDV  dle 

přiloženého situačního výkresu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

b) Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu – 

provedení výkopu pro uložení HDV od sloupu E.ON č. 223 na parc.č. 1209/4 a 

pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

            Usnesení bylo přijato 
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3.6. Žádost o vyjádření účastníka řízení – uzavírka větve silnice III/3844 z důvodu akce 

„Sázíme lesy nové generace“  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko k uzavírce větve silnice 

III/3844 z důvodu konání akce „Sázíme lesy nové generace“ dne 19. 10. 2019 dle přiloženého 

situačního výkresu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Troubsko 2018/2019  

Usnesení: rada obce bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy 

Troubsko 2018/2019. 

 

3.8. Plán práce školní rok 2019/2020 ZŠ a MŠ Troubsko  

Usnesení: rada obce bere na vědomí Plán práce školní rok 2019/2020 Základní školy a 

mateřské školy Troubsko, příspěvkové organizace. 

 

3.9. Podnět na pořízení změny   ÚP Troubsko parc.č. 1121   

 

Usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí podnět na pořízení změny územního plánu, 

týkající se pozemku parc.č. 1121 v k. ú. Troubsko a zařadí jej do procesu přípravy územního 

plánu obce. 

 

3.10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 13. 03. 

2013 s  ELEKTROWIN a.s.  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení ze dne 13. 03. 2013 se společností  ELEKTROWIN a.s, IČO: 

27257843, Michelská 300/60, Praha 4 a pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.11. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Odborné stanovisko k ořezu břízy rostoucí 

v obci Troubsko na ulici Nová, naproti domu č. 21   

 

a) Usnesení:  rada obce Troubsko bere na vědomí odborné stanovisko Agentury 

ochrany přírody a krajiny ČR k ořezu břízy rostoucí v obci Troubsko na ulici Nová, 

naproti domu č. 21, č.j. 01832/JM/19 ze dne 6. 9. 2019. 

 

b) Rada obce Troubsko zaslala toto odborné stanovisko na vědomí občanovi, který toto 

způsobil s tím, že od něj nepožaduje finanční náhradu s podmínkou, že si je vědom 

svého neuváženého chování a to se již nebude opakovat  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko rozhodla, že nepožaduje po občanovi, který strom 

poničil, zaplatit vyčíslenou úhradu za vzniklou škodu ve výši 4.174 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.12. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – Rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti obce Troubsko týkající se stížností obyvatel obce Troubsko, konkrétně 

její části Veselka, na současný stav dopravy a hlučnost  (příloha č. 1) 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí Rozhodnutí o odmítnutí žádosti obce 

Troubsko týkající se stížností obyvatel obce, konkrétně její části Veselka, na současný stav 

dopravy a hlučnost č.j. KHSJM 50491/2019/BM/PRAV a podává odvolání proti tomuto 

rozhodnutí, viz. příloha č. 1 tohoto zápisu. 

Usnesení bylo přijato. 
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3.13. Žádost o souhlas s PDZ a vedením objízdných tras na silnici II/384, II/386, II/602, 

III/3844, II/384 a III/3846   

Návrh usnesení: rada obce Troubsko nesouhlasí s PDZ  navrženým vedením objízdných tras 

přes část obce Veselka – silnice II/602  v termínu od 1. 10. – 15. 12. 2019. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.14. Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí k akci „Troubsko, Jihlavská, prel. NN, 

Rezidence“  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko k územnímu rozhodnutí 

k akci „Troubsko, Jihlavská, prel.NN, Rezidence“ dle předložené situace stavby datované 

duben 2019. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.15. Žádost o vyjádření k dopravnímu omezení v důsledku akce „Přípojka vody a 

splaškové kanalizace p.č. 1289/46 k. ú. Troubsko“  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko k dopravnímu omezení 

v důsledku akce „Přípojka vody a splaškové kanalizace p. č. 1289/46 k. ú. Troubsko“ dle 

předloženého situačního výkresu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3.16. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Výzva vyjádření k podanému odvolání „novostavba RD včetně technického a 

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

- Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání „novostavba 

provozního objektu v ul. Polní na parc.č. 811/2, 1269, 1274/1, 1275/1, 1481/1, 

1481/10, 1481/11, 1483/7“  

- Oznámení zahájení společného řízení „zahradní stavba, sklad a stavba garáže u RD 

č.p. 762 na parc.č. 1128/13, 1128/18“  

- Rozhodnutí, dodatečné povolení stavby sklad na pozemku v ul. Jihlavská, parc.č. 

1194/6 a 1198/1  

- Výzva – vyjádření k podanému odvolání – novostavba RD (ozn. samostatný dům) 

včetně technického a dopravního napojení na pozemku parc.č. 1456/281 a 

1456/282  

- Výzva – vyjádření k podanému odvolání – novostavba rodinného dvojdomu  (ozn. 

rodinný dům A) včetně technického a dopravního napojení na pozemku parc.č. 

1456/281 a 1456/282  

- Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby – na pozemku parc.č. 986/2 a 987/2  

- Oznámení o zahájení řízení „zahradní přístřešek včetně přiléhající plné konstrukce 

(zástěna) u RD v ul. Hodakova č.p. 656 na parc.č. 1456/121  

- Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí – přístřešek u RD Hodakova č.p. 656  

- Sdělení pro dělení parc. č. 1442/1 dle geometrického plánu č. 1666-87/2019  

- Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání „Přístavba skladu 

zahradního nábytku a nářadí a přístřešek Troubsko č.p. 694, Sadová 52   

b) MěÚ Šlapanice:  

- Kolaudační souhlas „Vrtaná studna  na pozemku parc.č. 1011/4“   

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

parc.č. 1059 a o povolení nakládání s vodami“   
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- Kolaudační souhlas s užíváním vodního díla „Šachtová studna“ na pozemku 

parc.č. 420  

- Oznámení o zahájení správního řízení, seznámení s podklady pro vydání 

rozhodnutí – povolení částečné uzavírky silnice č. II/602 ul. Jihlavská v termínu 

23. 9. 2019 – 30. 11. 2019 v rámci akce „Dopravní napojení – sjezd“   

- Oznámení o zahájení správního řízení, seznámení s podklady pro vydání 

rozhodnutí – povolení částečné uzavírky silnice č. III/15267 ul. Zámecká a ul. Nár. 

Odboje v termínu 20. 9. 2019 – 31. 10. 2019 – realizace stavby „Troubsko, ul. Nár. 

Odboje, Zámecká, zemní vedení NN“  

c) Krajský úřad JMK - Rozhodnutí povolení výjimky ze základních podmínek 

ochrany zvláště chráněných druhů medvěda hnědého a rysa ostrovida – rušení a 

odchyt jedinců do 31. 12. 2024 pro Mendelovu univerzitu v Brně  

d) Krajský úřad JMK – Veřejná vyhláška – oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace 

č. 1 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 

ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území  

e) Krajský úřad JMK – Odvolací řízení ve věci rozhodnutí vydaného Stavebním 

úřadem Střelice, pod č.j. STRE-326/2019-SU ze dne 21. 1. 2019 – Stavba chaty 

k individuální rekreaci na pozemku parc. č. 473 v k. ú. Popůvky   

f) Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru Olomouc – 

Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásma radiolokátoru 

Sokolnice  

g) MMR ČR – Stanovisko k podnětu obce Troubsko „Podnět k zahájení řízení podle 

§ 42 správního řádu k prověření postupu náměstkyně Pavlové a pracovníků MMR 

ve věci souladu pořizování Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje s právními 

předpisy“   

h) ZŚ a MŠ Troubsko – Oznámení o uzavření MŠ ve dnech 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020  

i) ZŠ a MŠ Troubsko – Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 24. 6. – 

30. 6. 2020  

j) Magistrát města Brna – Veřejné projednání Návrhů změn ÚP města Brna 

vybraných ke zkrácenému postupu pořízení   

k) E.ON – Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu 

zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. v rámci akce 

„Komunikace ul. Za farou, Troubsko“  

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

4. Různé 

 

4.1. Cenová nabídka na stavební úpravu  VO u kostela v Troubsku  

 

a) Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy JaRo elektro 

s.r.o., IČO: 26936771, Nebovidy, jako zhotovitele na stavební úpravu VO u kostela v 

celkové výši 321.875,37 Kč s DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

b) Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o dílo s firmou JaRo elektro 

s.r.o., IČO: 26936771, Nebovidy, na stavební úpravu VO u kostela a pověřuje 

starostku k podpisu smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.2. Cenová nabídka na organizaci VZ 6/2019 Zbudování veřejného osvětlení „Za Farou“  

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

Consulting service s.r.o., IČO: 29277825, Boskovice na organizaci VZ 6/2019 Zbudování 

veřejného osvětlení „Za Farou“  v celkové částce 15.000 Kč bez DPH, tj. 18.150 Kč včetně 

DPH a pověřuje starostku k podpisu Příkazní smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Cenová nabídka na zakoupení prvků na vybudování doskočiště pro skok daleký  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje zakoupení prvků na vybudování doskočiště 

pro skok daleký na hřišti Troubsko od  firmy  GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., IČO: 

28570987, Frýdlant nad Ostravicí v celkové částce 27.972 Kč včetně DPH a  pověřuje 

starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Zadávací dokumentace k VZ 1/2019 Svoz komunálního a tříděného odpadu 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Zadávací dokumentaci k VZ 1/2019 Svoz 

komunálního a tříděného odpadu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Rozpočtové opatření č. 6  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení Rozpočtové opatření č. 6.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Smlouva o poskytnutí individuální dotace  pro rok 2019 Psí detektiv  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

obce v roce 2019 ve výši 1.000 Kč pro občanské sdružení Psí detektiv, IČO: 02189216, 

Velichovky a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod. následující schůze rady obce se bude konat v pondělí 14. 

10. 2019 od 17.00 hod. 

 

 

Vyhotovila dne 30. 9. 2019 Ivana Šimečková 

 

       Vítězslav Volánek                                                Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                starostka 

 




