
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 16. 10. 2017 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 16. 10. 2017 přijala toto usnesení: 

 

2. Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.4. Informace k podané žalobě na Návrh na zrušení opatření obecné povahy – Zásad 

územního rozvoje Jihomoravského kraje   

Usnesení: rada obce bere na vědomí informace Mgr. Pavla Černého, advokáta   ve Frank 

Bold advokáti, s.r.o  k žalobě proti ZÚR JMK „Návrh na zrušení opatření obecné povahy – 

Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“. 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Troubsko 2016/2017  

Usnesení: rada obce bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy 

Troubsko 2016/2017. 

 

3.2. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené řízení k povolení 

 novostavby bytového domu v Troubsku, U Lednice 17  

Návrh usnesení: rada obce prostuduje a rozhodne na příštím jednání rady obce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o souhlas s výstavbou plynové přípojky pro RD Nár. Odboje 36/49  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k výstavbě plynové přípojky 

včetně vnitřního rozvodu pro rodinný dům Nár. odboje 36/4, dle přiložené projektové 

dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – novostavba objektu 

práškové lakovny na pozemku parc.č. 225/16  

- Rozhodnutí – územní rozhodnutí o umístění stavby – rozšíření a rekonstrukce 

sítě NN – Troubsko, Polní, rek.NN  

- Oznámení o zahájení stavebního řízení – novostavba RD na pozemku par.č. 

851/1  

- Oznámení o pokračování společného řízení – výstavba víceúčelového hřiště 

v ulici Lišky  

- Rozhodnutí – stavební povolení – servisní a prodejní centrála Troubsko na 

pozemku parc.č. 1266/13, 1266/14, 1266/15, 1266/32, 1266/33, 1266/34, 

1266/68  

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – výstavba dvou polyfunkčních objektů 

služeb a kanceláří s přidruženým bydlením na parc.č. 188/1   

- Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání – stavební 

úpravy RD U Rybníka č.p. 125  

- Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti „Sklad balených osiv 

v areálu v ul. U Lednice na pozemku parc.č. 7/4 a 9“  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – bytový dům v ul. Jihlavská 

na parc.č. 1194/1  



b) MěÚ Šlapanice: 

- Rozhodnutí – vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami parc.č. 

1266/15, 1266/32, 1266/33, 1266/34 a stanovuje podmínky, za kterých se 

nakládání s povrchovými vodami povoluje, vydává stavební povolení 

k provedení stavby vodního díla „Servisní a prodejní centrála Troubsko, 

dešťová kanalizace a vsaky“  

- Rozhodnutí – schválení plánu opatření pro případ havárie (havarijní plán) 

čerpací stanice PHM OMV Brno, Troubsko (D1, km 188) 

- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. 

II/602, III/3844 a III/15267  v místě okružní křižovatky v období 9.10.-

12.11.2017  

- Oznámení o vystavení a opakovaném veřejném projednání upraveného návrhu 

územního plánu Troubsko – dne 22. 11. 2017 v 16 hod. v Katolickém domě 

v Troubsku  

c) Magistrát města Brna – Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice III/3844 ul. Stará dálnice a 

silnice III/3842 ul. Žebětínská v I. etapě 9.10.-10.11.2017 a ve II. etapě 11.11. – 

12.11.2017  

d) KÚ JMK – „Výrobní areál HORMEN – Troubsko I“, k. ú. Troubsko, okr. Brno-venkov 

– zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zahájení 

zjišťovacího řízení  

e) KÚ JMK – Přezkoumání hospodaření obce Troubsko proběhne 13. – 14. 12. 2017  

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

 

 

4. Různé 

 

4.1. Rozpočtové opatření č. 9/2017  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2017. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Informace o vyplacení pojistného plnění k pojistné události č. 6250755 ze dne 26. 8. 

2017  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla, že spoluúčast k pojistné smlouvě č. 40706920-11, 

pojistné události č. 6250755   ve výši 1.000 Kč bude hrazena z rozpočtu obce Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Smlouva o dílo č. 0717 „Územní plán Troubsko-návrh pro 2. veřejné projednání“ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 0717 se zhotovitelem Jarmilou 

Haluzovou, ATELIÉR PROJEKTIS, IČ: 40459543, Brno na dílo „Územní plán Troubsko – 

návrh pro 2. veřejné projednání“ v celkové částce 53.240 Kč vč. DPH a pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Smlouva o smlouvě budoucí darovací „Komunikace lokalita Za Farou, Troubsko“ 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o 

smlouvě budoucí darovací „Komunikace lokalita Za Farou, Troubsko“ 

Usnesení bylo přijato. 

 

 



4.5. Vyhlášení veřejné zakázky č. VZ 15/2017 Renovace herních prvků zahrady MŠ 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení vyhlášení veřejné 

zakázky č.  15/2017 Renovace herních prvků zahrady MŠ. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5.a) Cenová nabídka na zpracování grafického návrhu k VZ 15/2017 Renovace herních 

prvků zahrady MŠ  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy 3D PROGRAM, s.r.o., 

Otrokovice, IČO:01965549, na zpracování grafického návrhu k VZ 15/2017 Renovace 

herních prvků zahrady MŠ v celkové částce 5.929 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5.b) Cenová nabídka na zpracování žádosti o dotaci k VZ 15/2017 Renovace herních prvků 

zahrady MŠ 

 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku Ing. Luďka Navrátila, Zlín, IČO: 

88810879 na zpracování žádosti o dotaci k VZ 15/217 Renovace herních prvků zahrady MŠ 

v celkové částce 5.000 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Cenová nabídka na vybudování základů nových hrobů na místním hřbitově v 

Troubsku 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku Stavební firmy ŠMAK, s.r.o., Brno, 

IČO: 49446851 na vybudování základů nových hrobů na místním hřbitově v Troubsku včetně 

grafického zpracování v celkové částce 160.755 Kč včetně DPH.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc.č. 1552/1  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje pokácení 1 ks lípy na obecním pozemku parc.č. 

1552/1. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les  na pozemku parc.č. 35/1  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje pokácení 2 ks javoru na obecním pozemku parc.č. 

35/1. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.9. Obnova distribuční sítě NN – ul. Nár. odboje  

Usnesení: rada obce bere na vědomí zápis z jednání ve věci „Obnova distribuční sítě NN – 

ul. Nár. odboje“. 

 

Zapsala dne 23. 10. 2017  Ivana Šimečková 

 

 

 

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

 

 Ing. Blanka Končická MBA                                                  Irena Kynclová 

            místostarostka                                                                 starostka 

 




