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USNESENÍ  VII. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE  TROUBSKO 
konaného dne 16. prosince 2019 v zasedací místnost OÚ 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomní zastupitelé:  

Mgr. Markéta Bobčíková, JUDr. Milan Švejda, Ing. Dalibor Bartoš, Ing. Martin Křivánek,  

Vítězslav Volánek, Jiří Koutný, Mgr. Blanka Mikaušová, Helena Sedláčková (od 18:00h),  

Vladimír Ryba, Pavel Chaloupka, Ing. Vladimíra Litworová, Mgr. Jiří Pospíšil, Jarmila Kadlecová,  

Přemysl Blažík 

Omluven(a): Helena Sedláčková (příchod 18:00h), JUDr. Zuzana Hortová 

 

Schvaluje: 
Usnesení č. VII/1a: způsob hlasování zvednutím ruky. 

pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/1b: diskusi k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.  

pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/1c: ověřovatele zápisu pan Mgr. Jiří Pospíšil a pan Pavel Chaloupka 

pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 
Usnesení č. VII/2a: doplnění programu o bod Vyhlášení Veřejné zakázky 8/2019  

    – Nástavba MŠ Troubsko 

pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/2b: program jednání  doplněný o bod Vyhlášení Veřejné zakázky 8/2019  

  – Nástavba MŠ Troubsko 

pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/4a: poskytnutí individuální dotace na rok 2020 pro Katolický dům ve výši 300.000,- Kč  

          na rekonstrukci omítek v sále Katolického domu, dle žádosti.  

pro 12; proti 0; zdržel se 1; Usnesení bylo schváleno 

   Ing. Martin Křivánek                                                

Usnesení č. VII/4b: poskytnutí individuální dotace na rok 2020 pro Sportovní klub Veselka,  

          ve výši 70.000,- Kč na  činnost spolku, dle žádosti.   

pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/4c: poskytnutí individuální dotace na rok 2020 pro TJ SOKOL Troubsko, spolek ve výši  

          280.000Kč na zajištění provozu a sportovní činnosti spolku, dle žádosti  

pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/4e: poskytnutí individuální dotace na rok 2020 pro Podskalák z.s.,  ve výši 75.000Kč na   

          celoroční činnost, dle žádosti.  

pro 11; proti 0; zdržel se 2; Usnesení bylo schváleno 

   Ing. Martin Křivánek, Vítězslav Volánek 

 

Usnesení č. VII/5: poskytnutí úvěru panu V.K. ve výši 50.000,-Kč z Fondu rozvoje bydlení obce Troubsko. 

pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 
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Usnesení č. VII/6: upravený rozpočet Obce Troubsko na rok 2020, viz. příloha č. 4. 

pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/7: střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022, viz. příloha č. 5. 

pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/8: rozpočet sociálního fondu na rok 2020, viz. příloha č. 6. 

pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/9: rozpočet FRB na rok 2020, viz. příloha č. 7. 

pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/12a: výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který není členem rady, výboru a 

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

pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno  

 

Usnesení č. VII/12b: výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je předsedou výboru, dle 

Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 2.000Kč 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. 

pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno  

 

Usnesení č. VII/12c: výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem výboru, dle Přílohy 

k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 1.600Kč 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. 

pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/12d: výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je předsedou komise, dle 

Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 2.000Kč 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. 

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/12e: výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem komise, dle Přílohy 

k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 1.600Kč 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. 

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/12f: výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem rady, dle Přílohy 

k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 2.100Kč 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 



3 
 

budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce. 

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/12g: odměnu jako souhrn odměn, souběh dvou funkcí, dle Přílohy k nařízení vlády č. 

318/2017 Sb. 

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/13a: výši odměny členu výboru v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o 

obcích v částce 900Kč 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. 

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

   

Usnesení č. VII/13b: výši odměny předsedovi komise v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona 

o obcích v částce 1.300Kč 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. 

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/13c: výši odměny členu komise v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o 

obcích v částce 900Kč 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. 

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/14: Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ, Brno, Labská 27, příspěvkové 

organizace a  pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

Usnesení č. VII/15: Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu MŠ POMNĚNKY, Brno, Oblá 51, 

příspěvková organizace a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

Usnesení č. VII/16: Smlouvu o budoucí směnné smlouvě s firmou DHOLLANDIA Czech   Republic s.r.o. a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

Usnesení č. VII/17: 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. a pověřuje starostku k podpisu souhlasného prohlášení. 

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

Usnesení č. VII/18: Obecně závaznou vyhlášku obce Troubsko č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. 

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

Usnesení č. VII/19: Obecně závaznou vyhlášku obce Troubsko č. 2/2019 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 
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Usnesení č. VII/20: Obecně závaznou vyhlášku obce Troubsko č. 3/2019 o místním poplatku za provoz 

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

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/21: Vnitřní směrnici č. 4/2019 pro tvorbu a používání sociálního fondu  

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/22: Program rozvoje obce Troubsko na rok 2020 až  2027. 

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VII/23: Zásady pro výstavbu v obci Troubsko – Pravidla pro jednání s investory. 

pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 
Usnesení č. VII/25: vyhlášení VZ č. 8/2019 Nástavba MŠ Troubsko 
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 

 

Bere na vědomí: 

VII/10: činnost finančního výboru.  

VII/11: činnost kontrolního výboru.  

VII/24: Smlouvu o dílo s firmou Urbanistické středisko Brno spol. s r.o., Ing. arch. Vanda Ciznerová 

VII/26: informativní zprávy 

 

Neschvaluje: 

Usnesení č. VII/4d: poskytnutí individuální dotace na rok 2020 pro TJ SOKOL Troubsko, spolek ve výši 

150.000Kč na zlepšení diváckého zázemí fotbalového hřiště, dle žádosti. 

pro 1;  proti 12; zdržel se 0; Usnesení nebylo schváleno 

 

 

Určuje:  zapisovatelku paní Andreu Zahradníkovou 

 

ověřovatele zápisu:                     Mgr. Jiří Pospíšil, p. Pavel Chaloupka 

zapisovatelka:                             paní Andrea Zahradníková 

starostka obce:    Mgr. Markéta Bobčíková 

 


