
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 26. 10. 2016
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 26. 10. 2016 přijala toto usnesení:

3. Došlá pošta 

3.1.Žádost o uzavření smlouvy č. 1040009740/001  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene u stavby 
„Troubsko, Polní, rek.NN“ 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 104000974/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene u stavby „Troubsko, Polní, rek.NN“ a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato.

3.2.Žádost o stanovisko obce k vodovodní a kanalizační splaškové přípojce na pozemku parc.č. 1409/2 
Návrh usnesení: rada obce prostuduje a rozhodne na příštím jednání rady obce.
Usnesení bylo přijato.

3.3.Příspěvek na financování nadstandardu dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2017 
Usnesení: rada obce bere na vědomí výši finančního příspěvku na nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK 
na rok 2017 ve výši 6.394 Kč vyčíslen společností KORDIS JMK, a.s. Brno.

3.4. Rada informativně

a) Stavební úřad Střelice:
- Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání – stavební úpravy a nástavba RD v ul. 

Jarní č.p. 663 
- Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby – stavební úpravy a nástavba RD v ul. Jarní č.p. 

663 
- Doslání oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti přeložka venkovního vedení VN 

v Troubsku na parc.č. 1289/35, 1289/36, 1289/37, 1289/39, 1289/40, 1289/41-56, 1289/58 
- Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby – přeložka 

venkovního vedení VN v Troubsku na parc.č. 1289/35, 1289/36, 1289/37, 1289/39, 1289/40, 
1289/41-56, 1289/58 

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – stavební úpravy výrobní a administrativní haly v ul. 
Jihlavská č.p. 743 

b) Městský úřad Šlapanice:
- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Troubsko, Střelice u Brna –

silnice III/15270 – od křižovatky se silnicí III/15269 po křižovatku se silnicí č. III/15267 
v období 24. – 31. 10. 2016 

- Rozhodnutí – povolení uzavírky silnice č. III/15270 v úseku od křižovatky se silnicí III/15269 
po křižovatku se silnicí č. III/15267 v období 24. – 31. 10. 2016 

c) Magistrát města Brna – Sociologický průzkum – Dopravní chování obyvatel Brněnské metropolitní 
oblasti 

d) Krajský úřad JMK – Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 
e) Krajský úřad JMK – Rozhodnutí změny povolení nakládání s vodami, spočívající ve vypouštění 

odpadních vod s obsahem nebezpečných látek z ČOV typ Alfa Active 5,0 do vod povrchových do 
vodního toku Troubský potok a dále mění platnost stávajícího povolení k nakládání s vodami.

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

4. Různé

4.1. Mobilní rozhlas – nová aplikace pro občany Troubska
Obec Troubsko, ve snaze o zlepšování informovanosti a komunikace mezi obcí a občany, zavádí v obci novou 
službu – Mobilní rozhlas. Jedná se o novou aplikaci, která bude sloužit k informování o dění v obci pomocí 
různých komunikačních kanálů. Občan se může do aplikace zaregistrovat vyplněním online registračního 
formuláře na webu obce nebo vyplněním ústřižku na informačním letáku, které budou k dispozici na obecním 
úřadě, v knihovně, v Troubském hlasateli. Po-té bude dostávat zdarma SMS zprávy, hlasové zprávy či e-maily o 
dění v obci, např. odstávky energií, čištění ulic apod.   
Zastupitelstvo obce bude informováno.



Návrh usnesení: rada obce schvaluje  zakoupení  nové aplikace Mobilní rozhlas od firmy  Neogenia s.r.o. Brno 
– dvouletou licenci ve výši 54.900 Kč bez DPH, tj. 66.429 Kč včetně DPH.
Usnesení bylo přijato.

4.2. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje pokácení 3 stromů ořechu lokalitě ul. Družstevní na pozemku parc.č. 
1514/1.
Usnesení bylo přijato.

4.3. Smlouva o nájmu hrobového místa č. 60/2016 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 60/2016 s p. M. S. a pověřuje 
starostku k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.

4.4.Zhotovení vlajky obce Troubska 

Usnesení: rada obce bere na vědomí informaci Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny k žádosti obce Troubsko 
o udělení vlajky –  doporučení v navrhované podobě podvýboru pro heraldiku a vexilologii.

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

Ing. Blanka Končická MBA                                                                  Irena Kynclová
            místostarostka                                                                                  starostka




