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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 16. 12. 2019 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 16. 12. 2019 přijala toto usnesení: 

 

Průběh jednání Rady  obce: 

 

 

1. Zahájení a schválení pořadu schůze 

 

Jednání bylo zahájeno starostkou v  16 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 

 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Postoupení odborných stanovisek pro Aktualizaci Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje podaných obcí Troubsko  

Usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí informaci Ministerstva ŽP o  postoupení 

odborných stanovisek pro Aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 

podaných obcí Troubsko Krajskému úřadu JMK. 

 

 

3.2. Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj k dopisu obce Troubsko ve věci pořizování 

návrhu Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje   

Usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj 

k dopisu obce Troubsko ve věci pořizování návrhu Aktualizace Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. 

 

 

3.3. Žádost o poskytnutí služby dovoz a donáška obědu do domu pro A.B. Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby dovoz a 

donáška obědu do domu č. 6/2019 pro paní A. B. a  pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato 

 

 

3.4. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Oznámení zahájení územního řízení – kabelové vedení NN – č. 1030049556 – 

Troubsko, Za Farou, rozv. NN, HS geo na parc.č. 1460/1, 1460/2, 1461/1, 1462, 

1513/1, 1513/5, 1513/9, 1513/17  

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

záměru – novostavba RD včetně technického a dopravního napojení v ul. Družstevní na 

parc.č. 515 a 1514/1  
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b) MěÚ Šlapanice: 

- Rozhodnutí povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu a nájezdu na 

silnici č. III/15267 ul. Vyšehrad pro pozemek parc.č. 695  

- Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na PK 

– na silnici č. II/602 v rámci akce „Troubsko – HL – dopravní napojení“   

- Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení na stavbu 

„Komunikace lokalita Za Farou – Troubsko“  

- Kolaudační souhlas s užíváním vodního díla „SO 05 Likvidace dešťových vod“ na 

pozemku parc.č. 1289/65 v k. ú. Troubsko“  

 

c) Krajský úřad JMK: 

- Rozhodnutí – napadené rozhodnutí stavebního úřadu Střelice č.j. STRE-1394/2019-SU 

ze dne 5.4.2019 se ruší a věc se vrací k novému projednání správnímu orgánu, který 

rozhodnutí vydal  

- Žádost o prodloužení výjimky dle § 56 zákona – oznámení o zahájení řízení – výjimka 

ze zákazu u sovy pálené a sýčka obecného  

- Oznámení o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí a o doplnění řízení o 

výjimku z ochrany pro další zvláště chráněné druhy živočichů – ve věci požadované 

výjimky povrchové aplikace rodenticidního přípravku Stutox II plošným rozhozem  

d) Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj – Vyrozumění o provedeném vkladu do 

katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-19301/2019-703 – Smlouva o zřízení 

věcného břemene – úplatná – č. BM-014330055376/001  

e) Statutární město Brno – odpověď na žádost obce Troubsko o podporu při hledání 

cesty ke kvalitnímu řešení Návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje (AZÚR)  

f) SVaK Ivančice – Zápis z jednání řádné valné hromady konané 26. 11. 2019  

g) Jihomoravský kraj – změny IDS JMK  

h) ZŠ a MŠ Troubsko – Oznámení o uzavření MŠ dne 2. – 3. 1. 2020  

i) Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Rajhrad – Poděkování za 

spolupráci v roce 2019  

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

 

 

4. Různé 

 

4.1. Výběr zhotovitele k VZ 3/2019 Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě 

varovného a vyrozumívacího systému (Protipovodňová opatření obce Troubsko) 

Návrh usnesení: 

a)  rada obce Troubsko rozhodla o výběru zhotovitele v rámci  VZ 3/2019 Digitalizace 

povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému 

(Protipovodňová opatření obce Troubsko), a to firmě ELSPET s.r.o., IČO: 63489996, 

Bystřice pod Hostýnem. 

Usnesení bylo přijato. 

 

b) rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o dílo s firmou ELSPET s.r.o., IČO: 

63489996, Bystřice pod Hostýnem, k  VZ 3/2019 Digitalizace povodňového plánu a 

vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému (Protipovodňová opatření obce 

Troubsko)  a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.2. Rozpočtové opatření č. 9/2019   

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2019, dle přílohy č. 

2 tohoto zápisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Zastupitelstvo obce bude informováno. 

 

 

4.3. Cenová nabídka na dovybavení technického zařízení k vrtu na hřišti Troubsko-Veselka  

Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy INSTASTAV 

HELÁN, s.r.o., IČO: 26238152, Troubsko, na dovybavení technického zařízení k vrtu na 

hřišti Troubsko – Veselka, v celkové částce 64.443,17 Kč bez DPH, tj. 77.976,24 Kč včetně 

DPH a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Dodatek č. 2  ke  Smlouvě o výpůjčce se ZŠ a MŠ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce se Základní 

školou a Mateřskou školou Troubsko, Brno – venkov, příspěvkovou organizací a pověřuje 

starostku k podpisu tohoto dodatku. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.5. Žádost o poskytnutí věcného daru na Štěpánskou zábavu pro TJ Sokol Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí věcného daru spolku TJ Sokol Troubsko ve 

výši 4.000,- Kč na Štěpánskou zábavu, pořádanou dne 21. 12. 2019. 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 16:55 hod. následující schůze rady obce se bude konat v lednu 

2020. 

 

 

 

Vyhotovila dne 18. 12. 2019 Ivana Šimečková 

 

       Vítězslav Volánek                                                    Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                   starostka 




