
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 7. 11. 2016
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 7. 11. 2016 přijala toto usnesení:

2. Kontrola bodů jednání z minulé rady

2.1. Žádost o stanovisko obce k vodovodní a kanalizační splaškové přípojce na pozemku parc.č. 1409/2 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje vybudování vodovodní a kanalizační splaškové přípojky na pozemku 
parc.č. 1409/2 dle přiložené projektové dokumentace.
Usnesení bylo přijato.

3. Došlá pošta

3.1. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2016/00199
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MJ/2016/00199 a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 
Usnesení bylo přijato.

3.2. Rada informativně

a) Stavební úřad Střelice:
- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – novostavba dvou polyfunkčních objektů služeb a 

kanceláří s přidruženým bydlením včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch se 
sjezdem a oplocení v Troubsku na parc.č. 188/1, 1491/1, 1494 

- Oznámení o zahájení řízení – změna dokončené stavby – přístavba RD v ul. U Dráhy č.p. 581 
- Územní souhlas – zahradní chatka na pozemku zahrady parc.č. 1130/3 
- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – budova zámku, která je nemovitou kulturní památkou 

– parc. č. 2/1 
- Oznámení pokračování řízení – venkovní bazén na pozemku zahrady parc.č. 619 
- Oznámení o zahájení řízení – zahradní stavba – zastřešený venkovní krb s udírnou a oplocení 

východní hranice pozemku parc.č. 1442/6 
- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – nástavba a stavební úpravy RD Veselka č.p. 136 

b) Městský úřad Šlapanice:
- Oznámení zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení „Komunikace lokalita Za Farou –

Troubsko“ 
c) Policie ČR, Krajské ředitelství Policie JMK – Vyjádření k akci: „Vybudování nového chodníku, 

Troubsko, ul. Jihlavská“ 
d) ZŠ a MŠ Troubsko – Ředitelské volno dne 18. 11. 2016 

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

4. Různé

4.1. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje pokácení 1 stromů mandloně trojlaločné na obecním  pozemku parc.č. 
598.
Usnesení bylo přijato.

4.2. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje pokácení 1 ks ořechu na obecním pozemku parc.č. 388/10.
Usnesení bylo přijato.

4.3. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje pokácení 3 ks olše na obecním pozemku parc.č. 1297/5.
Usnesení bylo přijato.



4.4. Pachtovní smlouva s ZEVO Střelice, a.s. 
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Pachtovní smlouvu s firmou ZEVO Střelice, a.s.  na přenechání pozemků 
uvedených v příloze 1 zápisu (příloha je nedílnou součástí pachtovní smlouvy) k dočasnému užívání a požívání a  
pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato.

4.5. ZŠ a MŠ Troubsko – pracovní poměr učitelky v MŠ M. Dufkové
Usnesení: rada obce bere na vědomí ukončení pracovního poměru a nástup zpět na pozici učitelky v MŠ paní 
M. Dufkové.

4.6. Vypořádání námitek k návrhu ZÚR JMK obce Troubsko – Odůvodnění Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o oslovení firmy D.A.S. Rechtsschutz AG, Praha o poradenství ve věci 
zákonného postupu vypořádání námitek obce Troubsko k ZÚR JMK dle platné legislativy.
Usnesení bylo přijato.

4.7. Doporučení občanů lokality „Za kostelem“ na postup obce Troubsko ve věci Vypořádání námitek 
k návrhu ZÚR JMK soudní cestou.

Usnesení:  rada obce bere na vědomí  informace i doporučení zástupců občanů lokality „Za kostelem“  na 
řešení vypořádání námitek k návrhu ZÚR JMK soudní cestou. 

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

Ing. Blanka Končická MBA                                                                    Irena Kynclová
            místostarostka                                                                                    starostka




