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USNESENÍ  VI. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE  TROUBSKO 
konaného dne 25. září 2019 v zasedací místnost OÚ 

___________________________________________________________________________ 

Přítomní zastupitelé:  

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

Křivánek, Vítězslav Volánek, Jiří Koutný, Mgr. Blanka Mikaušová, Helena Sedláčková (od 17:50), Vladimír 

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

Omluven(a): Helena Sedláčková (příchod 17:50h)  

 

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

pro 14;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

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

pro 14;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VI/1c: ověřovatele zápisu JUDr. Milana Švejdu a pana Vítězslava Volánka 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 
Usnesení č. VI/2: program jednání   

pro 14;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VI/4:  

I. bere na vědomí 

zadání nového územního plánu Troubsko dle přílohy tohoto materiálu; 

II. schvaluje 

zadání nového územního plánu Troubsko; 

III. ukládá 

starostce obce, prostřednictvím pořizovatele,  

ad a) zajistit vypsání poptávkového řízení na nového projektanta územního plánu, kdy budou osloveni 

nejméně 3 uchazeči s prokazatelnou zkušeností s tvorbou územních plánů, 

ad b) předložit rozhodnutí o výběru projektanta zastupitelstvu obce a poté zajistit vypracování dokumentace 

návrhu nového územního plánu vybraným projektantem dle tohoto zadání. 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VI/5: Revokaci usnesení č. V/5, k bodu programu č. 5, z veřejného zasedání zastupitelstva obce  

Troubsko ze dne 19.6.2019.  

pro 14;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 
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Usnesení č. VI/6: Smlouvu o bezúplatném převodu dlouhodobého majetku, stoky splaškové kanalizace na 

pozemcích parcelní čísla 1520, 1521/1, 1490/266, 1490/268, 1490/270, 1490/271/, 1490/272, 1490/273, 

1490/274, 1490/175, 1490/277, 20/2 vše v k.ú. Ostopovice, v celkové délce 1147,87 m, v ulicích Lípová, 

Školní a B. Němcové, z čehož 1003,46 m je DN 250 PP a 144,41 m je DN 300 PP, hodnotě 12 933 262,22 

Kč, na obec Ostopovice a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

pro 14;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VI/7: změny v četnosti svozu odpadů u plastů a papíru pro období od 1.10.2019 do 31.12.2019 

a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 
pro 15;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VI/8: poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 Diecézní charitě Brno – Oblastní charitě 

Rajhrad ve výši 56.200,- Kč. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VI/9: uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko ve výši 

56.200,-Kč, Diecézní charitě Brno – Oblastní charitě Rajhrad a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VI/10: poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro TJ SOKOL Troubsko, ve výši 50.000,-

Kč na nákup sekacího traktoru dle žádosti. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VI/11: uzavření Smlouvu o poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro TJ SOKOL Troubsko, 

ve výši 50.000,-Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VI/12: poskytnutí úvěru panu M. S. ve výši 50.000,-Kč z Fondu rozvoje bydlení obce Troubsko. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VI/13: předčasné splacení úvěru u ČMZRB a.s., pro III. stavbu kanalizace v obci Troubsko – část 

Veselka, ve výši 628.747,-Kč. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 
Usnesení č. VI/14: kupní smlouvu na pozemek parc.č. 395/1, k.ú. Troubsko, o výměře 278 m2 za cenu 

139.002,-Kč celkem a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.  

pro 15;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 
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Usnesení č. VI/15: Kupní smlouvu na   

pozemek p.č. 1391/9, k.ú. Troubsko o výměře 95 m2 

pozemek p.č. 1391/10, k.ú. Troubsko o výměře 371 m2 

pozemek p.č. 1391/18, k.ú. Troubsko o výměře 32 m2 

pozemek p.č.1518/24, k.ú. Troubsko o výměře 117 m2 

pozemek p.č. 1345/324, k.ú. Troubsko o výměře 36 m2 

pozemek p.č. 1392/16, k.ú. Troubsko o výměře 58 m2 

pozemek p.č. 1456/298, k.ú. Troubsko o výměře 171 m2 

za celkovou hodnotu 88.000,-Kč a pověřuje starostku k podpisu Kupní smlouvy. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VI/16: rozpočtové opatření č. 6 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VI/17: Kupní smlouvu nemovitosti -  pozemek p.č. 594, o výměře 175m2 , jehož součástí je RD 

na adrese  Zámecká 79/9, Troubsko za cenu 3.000.000,-Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.  

pro 15;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

   

Usnesení č. VI/18: Kupní smlouvu pozemků p.č. 1558 o výměře 3000m2, p.č. 1559 o výměře 7270m2 a 

p.č.1560 o výměře 275m2 všechny se zapsaný způsobem využití ostatní plocha, cena za 1m2 je 400,-Kč, 

celková výměra je 10.545m2, tj. celková cena 4.218.000,-Kč. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. VI/19: Směnnou smlouvu na pozemky p. č. 780/3 o výměře 50m2 a pozemek p.č. 780/4 o výměře 

24m2 , v k.ú. Troubsko, ve vlastnictví Obce Troubsko, za pozemek p.č. 1345/322 o výměře 44m2, v k.ú. 

Troubsko. 

pro 15;                                                                       proti 0;                                                        zdržel se  0;                            

Usnesení bylo schváleno 

 

Bere na vědomí: 
 

VI/20: informativní zprávy 

 

Určuje:  zapisovatelku paní Andreu Zahradníkovou 

 

ověřovatele zápisu:                    JUDr. Milan Švejda a pan Vítězslav Volánek 

zapisovatelka:                            paní Andrea Zahradníková 

 

 

 

Mgr. Markéta Bobčíková 

starostka obce 


