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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 9. 12. 2019 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 9. 12. 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. Sdělení KHS JMK – Troubsko, hluková situace  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí Sdělení Krajské hygienické stanice 

JMK ohledně nepřijatelné hlukové situace v Troubsku, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. 

Usnesení bylo přijato. 
 

2.2. Sdělení k žádosti obce Troubsko o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím na KÚ JMK – k řešení územní rezervy R6 pro 

novou trasu silnice III/15274  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí Sdělení KÚ JMK k žádosti obce 

Troubsko o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím k řešení územní rezervy R6 pro novou trasu silnice III/15274, dle přílohy č. 2 

tohoto zápisu a rozhodla podání odvolání v zákonné lhůtě. 

Usnesení bylo přijato. 
 

2.3. Zachování průchodu z ul. Sadové na stezku kolem potoka v lokalitě pod kostelem  

Usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí ukončení jednání s majitelem pozemku 

parc.č. 1446/178 za účelem zachování průchodu z ul. Sadové na stezku kolem potoka 

v lokalitě pod kostelem. 

 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2020 pro Katolický dům Troubsko, 

z.s. ve výši 300.000,- Kč   

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2020  pro Katolický dům Troubsko, 

z.s., IČO: 48480398,  ve výši 300.000,- Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2020 pro Podskalák z.s. Troubsko ve 

výši 75.000,- Kč   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2020   pro Podskalák z. s., IČ: 22680390,  ve výši 

75.000,- Kč.  

Usnesení bylo přijato. 
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3.3. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Troubsko pro školní rok 

2020/2021   

Usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání do MŠ Troubsko pro školní rok 2020/2021 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Troubsko. 

 

3.4. Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí a ohlášení stavby/stavebnímu povolení pro 

stavbu „Rekonstrukce objektu č. 1 DOBOS, spol. s r.o., v k. ú. Troubsko (768715) na 

parc.č. 203/3, 203/4, 226/1“  

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

a ohlášení stavby/stavebnímu povolení pro stavbu „Rekonstrukce objektu č. 1 DOBOS, spol. 

s r.o., v k. ú. Troubsko (768715) na parc.č. 203/3, 203/4, 226/1“ dle předložené projektové 

dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Žádost o vyjádření k projektu pro spojené územní rozhodnutí a stavební povolení na 

akci „Přestavba RD na bytový dům, Troubsko, parc.č. 503/1 a 505“   

Návrh usnesení: rada obce Troubsko prostuduje žádost a vyjádří se na příštím jednání rady 

obce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Žádost o poskytnutí služby sociální péče dovoz a donáška obědu do domu pro J.T.. 

Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko neschvaluje žádost pana J.T. o poskytnutí služby 

sociální péče dovoz a donáška obědu do domu ul. Luční 702/6. 

Usnesení bylo přijato 

 

3.7. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Rozhodnutí, dodatečné povolení stavby – přístřešek u RD Hodakova č.p. 656  

- Oznámení zahájení územního řízení „Přeložka NN – Troubsko, Jihlavská, prel. NN, 

Rezidence (č. 1030050357)“ na parc.č. 1194/2, 1196/4, 1293/2, 1293/3, 1297/3, 1481/1  

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – stavební úpravy RD Pod Vinohrady č.p. 351  

- Oznámení zahájení společného řízení – Přístavba haly – Přístavba šaten k hale ve 

výrobním areálu SOMATI s.r.o., Jihlavská na parc.č. 1257/60 a 1257/61   

- Oznámení zahájení společného řízení – Nástavba a přístavba RD v ul. Munkova č.p. 

651  

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

napojení v ul. Sadová na parc.č. 1442/112 a 1442/121  

- Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru – novostavba RD včetně technického a dopravního napojení v Troubsku na 

parc.č. 1442/72, 1442/132, 1442/8, 1442/71  

 

b) Krajský úřad JMK: 

- Sdělení o zastavení řízení o odvolání „Novostavba RD včetně technického a dopravního 

napojení v ul. Družstevní v Troubsku, na parc.č. 515 a 1514/1“   
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- Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky ze základních podmínek 

ochrany zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny – žijící obojživelníci  

- „D1 Rozšíření odpočívky Troubsko“, k. ú. Troubsko, okr. Brno-venkov – zveřejnění 

oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na ŽP, ve znění pozdějších předpisů, zahájení zjišťovacího řízení  

c) MěÚ Šlapanice – Rozhodnutí – povolení k nakládání s podzemními vodami  a 

schválení stavebního záměru „Vrtaná studna na pozemku parc.č. 1407/7 v k. ú. 

Troubsko“  

d) Česká pošta, s.p. – Informace o navýšení vyplácené provize za prodej stíracích 

losů společnosti Tipsport.net, a.s.  

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

 

4. Různé 

 

4.1. Obecně závazná vyhláška obce Troubsko č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Obecně závaznou 

vyhlášku obce Troubsko č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Obecně závazná vyhláška obce Troubsko č. 2/2019 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Obecně závaznou 

vyhlášku obce Troubsko č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Obecně závazná vyhláška obce Troubsko č. 3/2019 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Obecně závaznou 

vyhlášku obce Troubsko č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Zpráva o stavu na úseku požární ochrany za období 12/2018 – 11/2019   

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

12/2018 – 11/2019. 

Zastupitelstvo bude informováno. 

 

4.5. Cenové nabídky na „Projektová dokumentace pro provádění stavby – Rekonstrukce 

Základní školy Troubsko“  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy SPRINCL s.r.o. Brno 

v celkové částce  109.650,- bez DPH, tj. 132.676,50 Kč včetně DPH na akci „Projektová 

dokumentace pro provádění stavby – Rekonstrukce Základní školy Troubsko“ a pověřuje 

starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.6. Cenová nabídka na výstavbu provizorní lávky pro pěší jako dočasná náhrada lávky X9 

u OÚ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku společnosti PS MOZADO 

s.r.o., IČO: 03559840, Sobotovice na výstavbu provizorní lávky pro pěší jako dočasnou 

náhradu lávky X9 u OÚ Troubsko v celkové částce 62.500,- bez DPH, tj. 75.625,- Kč včetně 

DPH a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Cenová nabídka na úpravu nájezdu u RD Nár. Odboje 49/19  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy Petr Bednář, IČO: 

75772639, Troubsko na úpravu nájezdu u RD Nár. Odboje 49/19 v celkové částce 9.530,- Kč 

bez DPH, tj. 11.531,30 Kč včetně DPH a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Smlouva o smlouvě budoucí směnné  DHOLLANDIA Czech Republic s.r.o. 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení  Smlouvu smlouvě budoucí směnné s firmou DHOLLANDIA Czech Republic 

s.r.o., IČO: 26219891, Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.9. Zpracování Programu rozvoje obce Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení zpracování nového Programu rozvoje obce Troubsko ve spolupráci s MAS 

Bobrava. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.10. Zásady pro výstavbu v obci Troubsko – Pravidla pro jednání s investory 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení  Zásady pro výstavbu v obci Troubsko – Pravidla pro jednání s investory. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.11. Cenová nabídka na vypracování vzorů smluv k Zásadám pro výstavbu v obci 

Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku na vypracování smluv o rozvoji 

území (vzorových smluv pro projekty individuální výstavby podle zásad o rozvoji území) 

firmou David Záhumenský, advokát, IČO: 73908673, Brno v celkové částce 10.000,- Kč bez 

DPH, tj. 12.100,- Kč včetně DPH a  pověřuje starostku obce k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.12. Smlouva o vzájemné propagaci s KOMETA GROUP, a.s.  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETA 

GROUP, a.s. a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.13. Vyhlášení VZ č. 8/2019 Nástavba MŠ Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko vyhlásit 

veřejnou zakázku VZ č. 8/2019 Nástavba MŠ Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.14. Cenová nabídka na administraci  VZ 8/2019  „Nástavba MŠ Troubsko“ - výběr 

projektanta   

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

Consulting service s.r.o., IČO: 29277825, Boskovice na administraci VZ 8/2019 „Nástavba 

MŠ Troubsko“ – výběr projektanta, v celkové částce 15.000,- Kč bez DPH, tj. 18.150,- Kč 

včetně DPH a pověřuje starostku k podpisu Příkazní smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.15. Cenová nabídka na zpracování projektu vybavenosti místní knihovny Poděbrad  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektu 

vybavenosti místní knihovny Poděbrad, Ing. Antonína Čecha, IČO: 13034634, Brno, 

v celkové výši 33.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.16.  Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva na období od 1. ledna 

2020 do 31. prosince 2020 pro 

a) funkce zastupitele, který není členem rady, výboru a komise, výši odměny 

v částce700,- Kč 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení  výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který není členem rady, výboru a 

komise, dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 700,- Kč s účinností od 

1.1.2020 do 31.12.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude 

odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení 

jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

b) funkce zastupitele, který je předsedou výboru, výši odměny v částce 2.000,- Kč 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je předsedou výboru, dle 

Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 2.000,- Kč s účinností od 1.1.2020 do 

31.12.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 

bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

c) funkce zastupitele, který je členem výboru, výši odměny v částce 1.600,- Kč 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem výboru, dle 

Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 1.600,- Kč s účinností od 1.1.2020 do 

31.12.2020.  V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 

bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

d) funkce zastupitele, který je předsedou komise, výši odměny v částce 2.000,- Kč 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je předsedou komise, dle 

Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 2.000,- Kč s účinností od 1.1.2020 do 

31.12.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna 
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poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 

bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

e) funkce zastupitele, který je členem komise, výši odměny v částce 1.600,-Kč 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem komise, dle 

Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 1.600,- Kč s účinností od 1.1.2020 do 

31.12.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 

bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

f) funkce zastupitele, který je členem rady, výši odměny v částce 2.100,- Kč 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem rady, dle Přílohy 

k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 2.100,- Kč s účinností od 1.1.2020 do 31.12.2020 

.V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována 

ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude 

odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Usnesení bylo přijato. 

                                                                         

g) případ souběhu výkonu více funkcí neuvolněného člena zastupitelstva obce 

Paní starostka navrhuje souběh dvou funkcí. 

Návrh usnesení: v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

obce, rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke schválení odměnu 

jako souhrn odměn, souběh dvou funkcí, dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.17.  Stanovení výše peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů a komisí na období  

od 1.1.2020 do 31.12.2020 pro: 

a) člen výboru, výši odměny v částce 900,- Kč 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení výši odměny členu výboru v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o 

obcích v částce 900,- Kč s účinností od 1.1.2020 do 31.12.2020. V případě nástupu 

náhradníka na uprázdněnou funkci bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována 

ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

b) předseda komise, výši odměny v částce 1.300,- Kč 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení výši odměny předsedovi komise v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) 

zákona o obcích v částce 1.300,- Kč s účinností od 1.1.2020 do 31.12.2020. V případě 

nástupu náhradníka na uprázdněnou funkci bude odměna poskytována ode dne zvolení do 

příslušné funkce. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 

poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Usnesení bylo přijato. 
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c) člen komise, výši odměny v částce 900,- Kč 

Návrh usnesení: rada obce Troubsko doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke 

schválení výši odměny členu komise v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o 

obcích v částce 900,- Kč s účinností od 1.1.2020 do 31.12.2020. V případě nástupu 

náhradníka na uprázdněnou funkci bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována 

ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5. Závěr 

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

2020 od 17.00 hod. 

 

 

 

Vyhotovila dne 13. 12. 2019 Ivana Šimečková 

 

 

 

       Vítězslav Volánek                                                     Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                    starostka 

 

 

 

 

 




