
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 19. 9. 2016
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 19. 9. 2016 přijala toto usnesení:

2. Kontrola bodů jednání z minulé rady

2.1. Žádost o pronájem části obecního pozemku parc.č. 1456/260 
2.1.a) Návrh usnesení: rada obce rozhodla o výši nájemného obecního pozemku  v lokalitě ul. Nové na částku 
15Kč/m2/rok.
Usnesení bylo přijato.

2.1.b) Návrh usnesení: rada obce rozhodla o stanovení výše nájemného ve výši 15 Kč/m2/rok části obecního 
pozemku parc.č. 1456/260 o výměře 91 m2 pro pana P..
Usnesení bylo přijato.

2.2. Žádost o vydání stanoviska – novostavba RD – bungalov parc.č. 1345/4 
2.2.a)Návrh usnesení: rada obce schvaluje novostavbu RD – bungalov na pozemku parc.č. 1345/4 dle přiložené 
projektové dokumentace. 
Usnesení bylo přijato.

2.2.b) Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Novostavba RD-bungalov-inž. 
sítě“ na pozemku parc.č. 1391/2 a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato.

3. Došlá pošta

3.1. Žádost o poskytnutí výjimky z nejnižšího počtu žáků 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí výjimky z nejnižšího počtu žáků pro příspěvkovou organizaci 
ZŠ a MŠ Troubsko.
Usnesení bylo přijato.

3.2. Žádost o znovuprojednání změny územního plánu záměr „CARPE DIEM – WELLNESS – SPORT 
CENTRUM TROUBSKO“ 

Návrh usnesení: rada obce nedoporučuje zastupitelstvu obce ke schválení změnu územního plánu záměr 
„CARPE DIEM – WELLNESS – SPORT CENTRUM TROUBSKO“.
Usnesení bylo přijato.

3.3. Žádost o vyjádření k projektu vodovodní přípojky pro RD ul. Hraničky 441/7 pro potřeby územního 
souhlasu 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje stavbu vodovodní přípojky pro RD ul. Hraničky 441/7 dle přiložené 
projektové dokumentace a souhlasí s umístěním přípojky do pozemku parc.č. 1515/11 ve vlastnictví obce 
Troubsko.
Usnesení bylo přijato.

3.4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vodoprávní povolení „Troubsko – ul. Veselka, přeložka 
kanalizace a vodovodu“

Návrh usnesení: rada obce schvaluje stavbu „Troubsko – ul. Veselka, přeložka kanalizace a vodovodu“ dle 
přiložené projektové dokumentace.
Usnesení bylo přijato.

3.5. Žádost o sjednání nápravy – kotec pro psy na parc.č. 1289/46 
Návrh usnesení: rada obce rozhodla o postoupení žádosti na MěÚ Šlapanice, přestupková komise.
Usnesení bylo přijato.

3.6. Rada informativně

a) Stavební úřad Střelice:
- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – přístavba a stavební úpravy RD U Dráhy 

316 na parc.č. 328 



- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – kabelové připojení NN – Troubsko, 
Jihlavská ECE, příp. NN na parc.č. 1289/39, 1293/2, 1481/1 

- Rozhodnutí, územní rozhodnutí – oplocení zahrady parc.č. 7084, 7085, 7086, 7087 v k.ú. 
Střelice 

- Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání – rekreační chata na pozemku zahrady 
parc.č. 1010 a 1011 

- Oznámení o zahájení stavebního řízení – bytový dům včetně objektu technického zázemí v ul. 
Jihlavská na parc.č. 1194/1, 1195/3, 1196/5, 1481/1 

- Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání – RD č.p. 739 
- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – stavební úpravy RD v ul. Vyšehrad č.p. 

378 
- Územní souhlas – vodovodní přípojka, přípojka splaškové kanalizace, přípojka dešťové 

kanalizace a přípojka plynu na parc.č. 199, 226/1, 226/4, 226/5, 226/9 
- Rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí – garáž a sklad u RD č.p. 249 na parc.č. 819 
- Rozhodnutí, územní rozhodnutí – zastřešení parkovacího stání u RD Družstevní č.p. 724 

b) MěÚ Šlapanice:
- Rozhodnutí povolení částečné uzavírky silnice č. II/602 v k. ú. Troubsko z důvodu záručních 

prací – „Záruční oprava silnice II/602 v km 7,600 – 7,800“ dne 8. – 9. 9. 2016 
- Rozhodnutí – povolení k akumulaci dešťových vod a k jinému nakládání s nimi – stavební 

povolení „Novostavba bytového domu Troubsko, Veselka – likvidace dešťových vod“ 
c) E.ON ČR – Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění 

dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy 
d) Český statistický úřad – info o připravovaném Strukturálním šetření v zemědělství 2016 v době od 12. 9. 

– 15. 11. 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů 
Usnesení:  všechny informativní body bere rada na vědomí bez námitek.

4. Různé

4.1. Rozpočtové opatření č. 6/2016 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2016.
Usnesení bylo přijato.

4.2. Smlouva o nájmu hrobového místa č. 540/2016 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 540/2016 s panem J. P. a pověřuje 
starostku k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato.

4.3. Smlouva o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících celků uzavřená podle § 8 odst. 3 zák. 
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
celků uzavřená podle § 8 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
v aktuálním znění a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato.

4.4. Připomínky k navrhované vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj a stanovení seznamu aglomerací pro 
účely hodnocení a snižování hluku 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Připomínky k navrhované vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj a 
stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku dle přílohy č. 2 zápisu a  pověřuje 
starostku obce k jejich odeslání na Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Usnesení bylo přijato.

4.5. Oprava vjezdu ul. Luční 
Návrh usnesení: rada obce neschvaluje proplacení finančních nákladů ve výši 30.710 Kč na opravu 
soukromého vjezdu k RD Luční 517/9. 
Usnesení bylo přijato.



4.6. Žádost o poskytnutí služby sociální péče
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče s p. P. Č. a pověřuje starostku 
k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.

4.7. Žádost  o poskytnutí služby sociální péče
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče s p. A. O. a pověřuje starostku 
k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.

…………………………………                                               ……………………………………

Ing. Blanka Končická MBA                                                               Irena Kynclová
            místostarostka                                                                             starostka




