
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 17. 10. 2016
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 17. 10. 2016 přijala toto usnesení:

2. Došlá pošta - Rada informativně

a) Stavební úřad Střelice:
- Rozhodnutí, územní rozhodnutí – chodník na ul. Jihlavská v Troubsku 
- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – RVDSL1602_M_B_BOBS55_OK 
- Vyjádření – stavební úpravy objektu ZŠ – zateplení 
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – Bezobslužná plnící stanice CNG Troubsko, ulice 

Jihlavská na parc.č. 1289/31 a 1289/32 
- Rozhodnutí – stavební povolení – bytový dům včetně objektu technického zázemí v ul. 

Jihlavská parc.č. 1194/1, 1195/3, 1196/5, 1481/1 
b) Městský úřad Šlapanice – Pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby „Troubsko – inženýrské 

sítě, IO 02 Vodovod, IO 04 Kanalizace splašková a IO 05 Kanalizace dešťová“ 
c) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Troubsko se uskuteční 26. 10. 2016 v 18:00 hod. v zasedací 

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

3. Různé

3.1. Smlouva o dílo k  VZ 10/2016 Prodloužení komunikace ul. Družstevní, parc.č. 1514/1 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje  Smlouvu o dílo  s firmou REAL STAV ŠMÍD s.r.o., Troubsko, IČO: 
04760191 k realizaci VZ č. 10/2016 Prodloužení komunikace ul. Družstevní., parc.č. 1514/1, o ploše 354,5 m2, 
v celkové částce 724.401,44 Kč včetně DPH  a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato.

.2. VZ 11/2016 Přístřešek u hasičky
Návrh usnesení: rada obce doporučuje ZO ke schválení  veřejnou zakázku č. 11/2016 Přístřešek u hasičky.
Usnesení bylo přijato.

3.3. Smlouva o zřízení věcného břemene s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen 
ÚZSVM)  na parc.č. 1485/1 v ul. U Lednice 

Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí situaci týkající se kanalizace v délce 22,5m v ul. U Lednice 35 a 
doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene s ÚZSVM týkající se 
jednotné kanalizace na pozemku parc.č. 1485/1.
Usnesení bylo přijato.
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