
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 12. 10. 2016
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 12. 10. 2016 přijala toto usnesení:

2. Kontrola bodů jednání z minulé rady

2.1.Žádost o stanovisko k vybudování přípojky vody k RD č.p. 232 přes obecní pozemek parc.č. 1497/1 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje vybudování přípojky vody k RD č.p. 232 přes obecní pozemek parc.č. 
1497/1, dle přiložené projektové dokumentace.
Usnesení bylo přijato.

3. Došlá pošta

3.1. Žádost o finanční příspěvek na vybudování nové komunikace spojující ul. Jihlavskou a ul. U Rybníka 
Návrh usnesení: rada obce nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení poskytnutí finančního příspěvku spol. 
MORAVAN DEVELOP s.r.o. na vybudování nové komunikace spojující ul. Jihlavskou a ul. U Rybníka.
Usnesení bylo přijato.

3.2. Žádost o vyjádření k dotčení stavbou „Troubsko, Vyšehrad, sm.NN, Zbíral“ + Smlouva č. 1030034182/001 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

3.2.a) Návrh usnesení: rada obce schvaluje vybudování kabelové přípojky NN pro nové odběrné místo –
novostavba RD  „Troubsko, Vyšehrad, sm.NN, Zbíral“ na parc.č. 1391/2 a 1345/4  pro územní souhlas dle 
přiložených situačních výkresů.
Usnesení bylo přijato.

3.2.b) Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 1030034182/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., IČ:28085400 na umístění distribuční soustavy –kabel NN na parc.č. 
1391/2 a pověřuje starostku k podpisu této Smlouvy.
Usnesení bylo přijato.

3.3. Žádost o schválení odpisového plánu DHM – ZŠ a MŠ Troubsko 
Návrh usnesení:  rada obce schvaluje odpisový plán na svěřený majetek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Troubsko, dle příloha č. 1 tohoto zápisu.
Usnesení bylo přijato.

3.4. ZŠ a MŠ Troubsko – Dlouhodobý plán – koncepční záměry a úkoly v období 2016 – 2018 – Moudrý učitel 
– spokojený žák 

Usnesení: rada obce bere na vědomí Dlouhodobý plán – koncepční záměry a úkoly v období 2016 – 2018 –
Moudrý učitel – spokojený žák příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Troubsko.

3.5. ZŠ a MŠ Troubsko – Výroční zpráva 2015/2016 
Usnesení:  rada obce bere na vědomí Výroční zprávu 2015/2016 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Troubsko.

3.6. Žádost o stanovisko ke změně v užívání stavby na parc.č. 545/2
Návrh usnesení: rada obce schvaluje změnu užívání stavby na pozemku parc.č. 545/2 zapsané v LV 1645 jako 
„jiná stavba“ na „rodinný dům“.
Usnesení bylo přijato.

3.7. MV ČR – Posouzení zákonnosti návrhu OZV č. 2/2016 
Usnesení:  rada obce bere na vědomí posouzení zákonnosti návrhu OZV č. 2/2016o nočním klidu.

3.8. Rada informativně

a) Stavební úřad Střelice:
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – kabelové připojení NN v Troubsku – Troubsko, 

Jihlavská ECE, příp. NN 
- Usnesení zastavení řízení – stavební úpravy a nástavba RD Jarní č.p. 663 
- Rozhodnutí územní rozhodnutí o změně využití území pozemku parc.č. 1442/66 a rozhodnutí o 

dělení a scelování pozemků parc.č. 1442/66, 1442/105, 1444/3 



- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – novostavba RD na parc.č. 228/1 
- Oznámení o zahájení řízení – stavební úpravy a nástavba RD v ul. Jarní č.p. 663 
- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – bezobslužná plnící stanice CNG Troubsko, 

ul. Jihlavská na parc.č. 1289/31, 1289/32 
- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – dílna a sklad u RD v ul. Sadová č.p. 678 
- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – stavba na pozemku u RD č.p. 473 
- Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání – RD s garáží v ul. 

Ostopovická na parc.č. 379, 380, 1446/200 
- Územní souhlas – reklamní zařízení na pozemku parc.č. 1289/22 
- Územní souhlas – reklamní zařízení na pozemku parc.č. 1265/46 
- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – stavební úpravy výrobní a administrativní

haly v ul. Jihlavská č.p. 743 
- Rozhodnutí územní rozhodnutí  o umístění stavby – zahradní domek u RD v ul. Ostopovická 

na parc.č. 1446/7 a 1446/123 
- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – oplocení pozemku parc.č. 1418/3 a 1418/10 
- Rozhodnutí o změně stavby před dokončením – nástavba, přístavba a stavební úpravy RD 

s lékárnou v ul. Hraničky 94 – stavební úpravy RD a přístavba venkovního schodiště na parc.č. 
627 

b) Krajský úřad Jihomoravského kraje – Oznámení o pokračování řízení – změna povolení k nakládání 
s vodami, spočívajícím ve vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek z ČOV typ Alfa 
Active 5,0 do vod povrchových – vodního toku Troubský potok

c) Krajský úřad Jihomoravského kraje - Oznámení o zahájení řízení  - povolení výjimky ze základních 
podmínek ochrany – bobr evropský 

d) Oprava  komunikace III/15270 z Ostopovic do Střelice z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky. V první 
fází půjde o frézování komunikace za provozu: 20. 10. 2016 – 23. 10. 2016 a v druhé fázi jde o 
pokládku asfaltu za úplné uzavírky s objízdnou trasou přes obec Troubsko – 24. 10. 2016 – 31. 10. 2016 

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

4. Různé

4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD 006/2016 na stavbu „Kolumbárium Troubsko – stavební úpravy 
hřbitova“

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD 006/2016 na stavbu 
„Kolumbárium Troubsko – Stavební úpravy hřbitova“ firma Stavební firma ŠMAK, s.r.o, IČO:49446851 
v celkové výši 38.141 Kč bez DPH, tj.  46.151 Kč včetně DPH a pověřuje starostku k podpisu tohoto Dodatku.
Usnesení bylo přijato.

4.2. Žádost o poskytnutí služby sociální péče dovoz a donáška obědu do domu pro  p. M.K. 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče dovoz a donáška obědu do 
domu  s p. M.K. a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.

4.3. Rozpočtové opatření č. 7/2016 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2016.
Usnesení bylo přijato.

4.4. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje pokácení 2 stromů jasanu v zahradě MŠ Troubsko na pozemku parc.č. 
35/1.
Usnesení bylo přijato.

4.5. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje pokácení 1 ks túje na pozemku parc.č. 1518/3.
Usnesení bylo přijato.

4.6. Nález finanční hotovosti - Zřízení devizového účtu obce Troubsko
Návrh usnesení: rada obce schvaluje zřízení devizového účtu obce Troubsko.
Usnesení bylo přijato.



4.7. Záměr obce č. 2/2016 – záměr pronajmout část pozemku parc.č. 1456/260                  
Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyvěšení Záměru obce č. 2/2016 na pronájem části pozemku  parc.č. 
1456/260  – druh pozemku orná půda.
Usnesení bylo přijato

4.8. VZ 10/2016 Prodloužení komunikace ul. Družstevní, parc.č. 1514/1
Návrh usnesení: rada obce schvaluje  veřejnou zakázku č. 10/2016 Prodloužení komunikace ul. Družstevní na 
pozemku parc.č. 1514/1 o celkové ploše 354,5 m2.
Usnesení bylo přijato.

4.9. VZ 11/2016 Přístřešek u hasičky
Návrh usnesení: rada obce rozhodla a pověřuje starostku obce k oslovení možného zhotovitele VZ 11/2016 
Přístřešek u hasičky a získání jeho cenové nabídky.
Usnesení bylo přijato.

4.10. Návrh studie „Sadové úpravy návsi a okolí budovy OÚ“ 
Usnesení: rada obce bere na vědomí vypracované studie sadových úprav návsi a okolí budovy OÚ Troubsko.

4.11. MŠ Troubsko – havarijní stav plynového kotle a uzavření MŠ  

4.11.a) Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí situaci v MŠ Troubsko – vyřazení z provozu plynového 
kotle, uzavření MŠ i školní kuchyně od 11. 10. 2016 – 14. 10. 2016.         
Usnesení bylo přijato.

4.11.b)  Návrh usnesení: rada obce schvaluje zakoupení nového plynového kotle do MŠ Troubsko.
Usnesení bylo přijato.

4.11.c) Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy INSTALO-SERVIS, Zbyněk Lhotecký, 
Troubsko, IČO: 67012116 na výměnu plynového kotle do MŠ Troubsko, montáže, vyvložkování komínu a všech 
prací  spojených s uvedením kotle do provozu v celkové výši do 350.000 Kč včetně DPH. 
Usnesení bylo přijato.

4.11.d) Návrh usnesení: rada obce rozhodla o zahájení omezeného provozu v budově MŠ, a to školní kuchyně 
od pondělí 17. 10. 2016.
Usnesení bylo přijato.

4.12. Upozornění na nevhodné stavební řešení chodníku na ulici Polní 
Usnesení: rada obce bere na vědomí upozornění pana M. V. na nevhodné stavební řešení chodníku na ulici 
Polní – podél zámecké zdi. 

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

Ing. Blanka Končická MBA                                                                    Irena Kynclová
            místostarostka                                                                                  starostka




