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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 25. 11. 2019 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 25. 11. 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. 

 

1.1. Informace o Návrhu rozpočtu  obce Troubsko na rok 2020 a Návrhu Střednědobého 

výhledu rozpočtu na období 2021 - 2022 

Usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí informace o Návrhu rozpočtu obce Troubsko 

na rok 2020  a  Návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu obce Troubsko na období 2021 – 

2022. 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1. Odvolání proti rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje – 

Sdělení k žádosti obce Troubsko o poskytnutí informace ve věci nepřijatelné hlukové 

situace v Troubsku  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí Rozhodnutí Krajské hygienické 

stanice Jihomoravského kraje č.j. S-KHSJM 48338/2019 ze dne 8. 11. 2019, viz. příloha č. 1 

tohoto zápisu, a rozhodla o podání odvolání proti tomuto Rozhodnutí v zákonné lhůtě. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2020  ve výši 5.000,- Kč pro Mariáš 

plus z.s.  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje poskytnutí individuální dotace v roce 2020  

ve výši 5.000,- Kč na pořádání turnaje ve voleném mariáši „Troubský mariáš“ spolku Mariáš 

plus z.s.., IČO: 03587452. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Zastupitelstvo obce bude informováno. 

 

3.2. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2020 pro Myslivecký spolek Výrovka 

ve výši 20.000,- Kč   

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

obce pro rok 2020  pro Myslivecký spolek Výrovka, IČO: 48480720 ve výši 20.000,- Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Zastupitelstvo obce bude informováno. 
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3.3. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2020 pro TJ Sokol Troubsko ve výši 

280.000,- Kč  - zajištění provozu a sportovní činnosti  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2020 pro TJ Sokol 

Troubsko na zajištění provozu a sportovní činnosti, IČ: 48480584  ve výši 280.000,- Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2020 pro TJ Sokol Troubsko ve výši 

150.000,- Kč na zlepšení diváckého zázemí fotbalového hřiště  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko  neschválit 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2020 pro TJ Sokol Troubsko, IČ: 

48480584  ve výši 150.000,- Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2020 pro K.A.T. Troubsko z.s. ve výši 

30.000,- Kč na zajištění sportovní a další spolkové činnosti   

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

obce pro rok 2020 pro K.A.T. Troubsko, z.s. , IČO: 26646765, ve výši 30.000,- Kč na zjištění 

sportovní a další spolkové činnosti. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Zastupitelstvo bude informováno. 

 

3.6. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2020 pro Český zahrádkářský svaz, z. 

o. Troubsko ve výši 4.000,- Kč   

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

obce pro rok 2020  pro Český zahrádkářský svaz, z.o., IČO: 75096854 ve výši 4.000,- Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Zastupitelstvo bude informováno. 

 

3.7. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2020 pro SK Veselka                          

ve výši 70.000,-  Kč   

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2020 pro SPORTOVNÍ 

KLUB VESELKA, z.s. , IČO: 26588676, ve výši 70.000,- Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Žádost o poskytnutí úvěru z FRB Obce Troubsko ve výši 50.000,- Kč   

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 50.000,- Kč p. V.K. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.9. ZŠ a MŠ Troubsko – soupis majetku navrženého k vyřazení a následné likvidaci  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko nepřijímá majetek navržený k vyřazení, uvedený 

v příloze č. 2 zápisu rady obce a  schvaluje jeho likvidaci a vyřazení z majetku příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 



3 

 

3.10. Návrh rozpočtu na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Troubsko na roky 2021 – 2022   

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2020 a Střednědobý 

výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022. příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Troubsko, okres Brno-venkov. 

Usnesení bylo přijato 

 

 

3.11. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Usnesení přerušení řízení „Přístavba rodinného domu Troubsko č.p. 62, Polní 1“  

- Usnesení zastavení řízení o odstranění stavby – sklad na pozemku v ul. Jihlavská na 

parc.č. 1194/6, 1198/1  

- Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby – stavba telekomunikačního vedení – 

RVDSL1823_M_B_BOBS54_BOBS1HR_OK na parc.č. 190, 1491/1, 1492, 1494  

- Oznámení zahájení územního řízení – kabelové vedení NN a VN včetně trafostanice 

v Troubsku, Troubsko, Jihlavská, rek. TS8045 na parc.č. 1289/34, 1293/2, 1481/1  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – stavební úpravy a nástavba RD v ul. 

Jarní č.p. 663  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – novostavba RD včetně dopravního a 

technického napojení v ul. Družstevní na pozemku parc.č. 1403/1, 1403/2, 1403/4, 

1403/5, 1514/1  

- Vyjádření ve věci rekonstrukce povrchu vozovky v ul. Školní na parc.č. 1496/1 – 

úprava asfaltového povrchu vozovky nevyžaduje vydání rozhodnutí o umístění stavby 

ani územní souhlas  

- Oznámení zahájení společného řízení na stavbu „dvě rekreační chaty na parc.č. 1017/2, 

1017/3 a 1017/1“  

- Rozhodnutí – schválení stavebního záměru – změna dokončené stavby – stavení úpravy 

a přístavba RD v ul. Slunná č.p. 480  

 

b) MěÚ Šlapanice: 

- Rozhodnutí – povolení částečné uzavírky silnice č. III/15267 a č. III/15269 z důvodu 

realizace stavby „Troubsko, ul. Nár. odboje, Zámecká, zemní vedení NN“ v době od 

1.11. – 30.11.2019  

- Pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby v náhradním termínu  „SO 05 

likvidace dešťových vod“ na parc.č. 1289/65  

- Kolaudační souhlas s užíváním „Vrtaná studna na parc.č. 1059“  

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

povolení částečné uzavírky silnice č. II/602 ul. Jihlavská z důvodu realizace stavby 

„Přípojka vody a splaškové kanalizace p.č. 1289/46, k.ú. Troubsko“  

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

povolení částečné uzavírky silnice č. III/15267  ul. Zámecká z důvodu realizace stavby 

„Troubsko, ul. Nár. Odboje, Zámecká, zemní vedení NN“  

- Veřejná vyhláška/Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na 

pozemní komunikaci  na silnice č. III/15267 a č. III/15269 z důvodu realizace stavby 

„Troubsko, ul. Nár. odboje, Zámecká, zemní vedení NN“  

- Rozhodnutí povolení částečné uzavírky silnice č. III/15267 v rámci akce „Troubsko, ul. 

Nár. odboje, Zámecká, zemní vedení NN-Dodatek“  
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- Rozhodnutí povolení částečné uzavírky silnice č. II/602 v rámci akce „Přípojka vody a 

splaškové kanalizace p.č. 1289/46“  

- Rozhodnutí povolení částečné uzavírky silnice č. II/602 v rámci akce „Přípojka vody a 

splaškové kanalizace p.č. 1289/46“  

- Rozhodnutí – veřejná vyhláška – k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 

půdního fondu v k. ú. Ostrovačice, Popůvky u Brna, Troubsko, Ostopovice, Nebovidy u 

Brna, Moravany u Brna, Modřice, Sokolnice, Telnice u Brna, Bosonohy a Chrlice pro 

investiční záměr výstavby „V423 – modernizace na vyšší parametry, I – etapa“ o 

celkové výměře 4 433 m2 žadateli: ČEPS, a.s., Praha 10  

 

c) Katastrální úřad Brno-venkov: 

- Vyrozumění o provedeném vkladu do KN sp. zn. V-17016/2019-703 – kupní smlouva 

parc.č. 395/1  

- Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-17018/2019-703 kupní 

smlouva na parc.č. 1345/324, 1391/9, 1391/10, 1391/18, 1392/16, 1456/298, 1518/24  

- Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-17017/2019-703 kupní 

smlouva na parc.č. 1558, 1559, 1560  

- Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-17513/2019-703 – věcné 

břemeno zřizování a provozování komunikačního vedení, parc.č. 386/1, 389/1, smlouva 

o zřízení věc. břemene č.: 11010-053654  

- Informace o vyznačení plomby na parc.č. 1442/61 a 1444/1 na základě listiny Smlouva 

o zřízení věcného břemene č.: BM-014330055376/001 ze dne 25.10.2019 s E.ON 

Distribuce  

- Oznámení o zahájení řízení – Smlouva o zřízení věcného břemene č.: BM-

014330055376/001 ze dne 25.10.2019 parc.č. 1442/61 a 1444/1  

- Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-17955/2019-703 na základě 

listiny – Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene – úplatná, pozemky parc.č. 226/17, 

226/20, 226/21, 1513/23  

 

d) Krajský úřad JMK: 

- Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky ze základních podmínek 

ochrany dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. – výjimka pro účely cílené povrchové aplikace 

rodenticidního přípravku Stutox II plošným rozhozem na dílech půdních bloků 

evidence LPIS: 6301/9, 5301/21, 5101/21, 6202/1, 6201, 5211, 4301/5  

 

e) SVaK Ivančice:  

- Návrh rozpočtu SVaK Ivančice na rok 2020 a Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 

na rok 2021 a 2022  

- Pozvánka na řádnou valnou hromadu SVaK Ivančice  

 

f) Shrnutí činnosti knihoven v regionu Brno-venkov za rok 2018   

g) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Sdělení k podání obce Troubsko – 

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje  

h) Ministerstvo dopravy – informace k dopisu obce Troubsko č.j. TRB/2144/2019 ze 

dne 31.10.2019 týkající se Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě 

v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“  

i) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – Rozhodnutí 

k žádosti obce Troubsko dle zák. 106/1999 Sb. – žádost se dle § 2 odst. 4 zák. č. 

106/1999 Sb., odmítá.  
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j) BULLDOG outdoor – Informace o odstranění reklamního zařízení na pozemku 

parc.č. 1301  

k) Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. – Sdělení o úplném splacení úvěru 

č. 2006-2151-UW ze dne 31.7.2006 a informace o zániku zajištění, které bylo 

zřízeno k zajištění pohledávek Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. 

z výše uvedené smlouvy o úvěru. Zastupitelstvo obce Troubsko bude 

informováno. 

l) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Troubsko se uskuteční 16. 12. 2019 v 17 hod. 

v zasedací místnosti OÚ Troubsko. 

m) Bylo obsazeno místo knihovníka/knihovnice v obci Troubsko. Byla vybrána paní 

Mgr. Lenka Krásná, s nástupem od 2. 12.2019. 

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

 

 

4. Různé 

 

4.1. Smlouva č. 31K/2019 o nájmu urnového místa v kolumbáriu   

a) Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu č. 31K/2019 o nájmu 

urnového místa v kolumbáriu a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

            Usnesení bylo přijato. 

 

b) Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Kupní smlouvu č. 31K/2019 a 

pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

            Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.2. Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k nemovitostem s Lesy ČR 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení  

Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva Obce Troubsko k nemovitostem – lávce pro 

pěší na pozemku parc.č. 1526/1 v k. ú. Troubsko, specifikované na přiložené situaci X9, 

s Lesy České republiky, s.p.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Dohoda o finančním příspěvku v souladu s odstavcem III Smlouvy o společném 

postupu   

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Dohodu o finančním příspěvku v souladu 

s odstavcem III Smlouvy o společném postupu v celkové částce 35.115,- Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Vnitřní směrnice č. 3/2019 – o inventarizaci 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Vnitřní směrnici č. 3/2019 – o inventarizaci. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 6/2011 – k řízení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 6/2011 – 

k řízení příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.6. Plán inventur obce Troubsko (Inventarizace majetku za rok 2019) 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Plán inventur obce Troubsko za rok 2019.  

Usnesení bylo přijato. 

 

Zastupitelstvo bude informováno. 

 

4.7. Vnitřní směrnice č. 4/2019 pro tvorbu a používání sociálního fondu 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení Vnitřní směrnici č. 4/2019 pro tvorbu a používání sociálního fondu.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Cenová nabídka na zpracování žádosti o dotaci pod názvem „Systém sběru odpadů 

v Popůvkách a Troubsku“  
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku společnou pro obě obce na 

zpracování žádosti o dotaci pod názvem „Systém sběru odpadů v Popůvkách a Troubsku“ 

Agenturou ValFia, s.r.o., IČO: 03570738, Rousínov v celkové výši 205.700,- Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.9. Cenová nabídka na akci „Odstranění lávky X8 u RD Nár. Odboje 20“   

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy PS MOZADO s.r.o., 

IČO: 03559840, Sobotovice na akci „Odstranění lávky X8 u RD Nár. Odboje 20“ v celkové 

částce 32.862,62 Kč bez DPH, tj. 39.763,77 Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce 

k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.10. Cenové nabídky na akci „Oprava lávky pro pěší X7 u RD Nár. Odboje 4“  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy PS MOZADO s.r.o., 

IČO: 03559840, Sobotovice na akci „Oprava lávky pro pěší X7 u RD Nár. Odboje 4“ 

v celkové částce 165.267,12 Kč bez DPH, tj. 199.973,22 Kč včetně DPH a pověřuje starostku 

obce k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.11. Cenová nabídka č. 19073 na skříňku pro elektro na hřbitově Troubsko   

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy BPZ Metal s.r.o., 

IČO: 2928288, Troubsko na zbudování skříňky pro elektro na hřbitově, výšky cca 1,4 m, 

šířky cca 0,8 m, hloubky cca 0,4 m v celkové částce včetně montáže 23.700,- Kč bez DPH, tj. 

28.677,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.12. Smlouva o inzerci č. 102/1029  - publikace „Řekni šikaně ne!“   

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o inzerci v rámci publikace „Řekni 

šikaně ne!“ s vydavatelem Stopa bezpečí s.r.o., IČO: 08431205, Klatovy v celkové částce 

3.500,- Kč bez DPH, tj.4.235,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce k podpisu této 

smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.13. Dobrovolné vstupné z 9. ročníku Vánočního jarmarku ve výši 3.300,- Kč 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje předání finanční částky z dobrovolného 

vstupného na 9. ročník Vánočního jarmarku ve výši 3.300,- Kč příspěvkové organizaci 

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

ZŠ a MŠ Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.14. Licenční smlouva k užívání softwarové aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení 

zastupitelstva a rady obce  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Licenční smlouvu k užívání softwarové 

aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení zastupitelstva a rady obce s Mgr. Miroslavem 

Pizurem, IČ: 07895607, Olomouc a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Zastupitelstvo obce bude informováno. 

 

4.15. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu Základní školy, Brno, Labská 27, 

příspěvková organizace  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy, Brno, Labská 

27, příspěvkové organizace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.16. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy POMNĚNKY, 

Brno, Oblá 51, příspěvková organizace  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy POMNĚNKY, 

Brno, Oblá 51, příspěvková organizace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.17. Rozpočtové opatření č. 8/2019  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019, dle přílohy č. 

1 tohoto zápisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19:50 hod. následující schůze rady obce se bude konat v pondělí 

9. 12. 2019 od 17.00 hod. 

 

 

Vyhotovila dne 29. 11. 2019 Ivana Šimečková 

 

       Vítězslav Volánek                                                Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                starostka 

 




