
VÝPIS Z USNESENÍ mimořádné RADY OBCE ze dne 23. 10. 2017 
Rada obce Troubsko na svém mimořádném jednání dne 23. 10. 2017 přijala toto usnesení: 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o odkup pozemku pod korytem VT Aušperský potok a současně 

stavbou podélné úpravy toku „Aušperský potok“, k. ú. Troubsko   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení vyvěšení záměru 

na prodej pozemku parc.č. 1297/5 o výměře 420 m2, druh pozemku vodní plocha – koryto 

vodního toku.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o vyjádření k projektu pro dodatečné stavební povolení „Dodatečné 

povolení dvorního přístřešku s garáží“  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o předložení originálu projektové dokumentace pro 

dodatečné stavební povolení „Dodatečné povolení dvorního přístřešku s garáží“ na pozemku 

parc.č. 1119/1. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o spolupráci při realizaci divadelního představení ZŠ a MŠ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje úhradu divadelního představení Peřiny divadelní 

společnosti Divadlo 2-15,  z.s., Brno, IČO: 04078985  ve výši 6.500 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. ZŠ a MŠ Troubsko - Účetní závěrka za III. čtvrtletí roku 2017  

Usnesení: rada obce bere na vědomí Účetní závěrku za III. čtvrtletí roku 2017 Základní 

školy a mateřské školy Troubsko, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. 

 

3.5. ZŠ a MŠ Troubsko – Seznam úvazků pedagogických i nepedagogických pracovníků 

ve školním roce 2017/2018  

Usnesení: rada obce bere na vědomí Seznam úvazků pedagogických i nepedagogických 

pracovníků v Základní škole a mateřské škole Troubsko, okres Brno – venkov, příspěvkové 

organizaci ve školním roce 2017/2018. 

 

3.6. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání + doslání  - 

stavební úpravy RD U Rybníka č.p. 15  

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – novostavba práškové lakovny na 

pozemku parc.č. 225/16  

b) E.ON – Upozornění majitelům nemovitostí (pozemků) na ořez dřevin 

c) MěÚ Šlapanice – Oznámení o opakovaném veřejném projednání upraveného návrhu 

územního plánu Troubsko, které se uskuteční 22. 11. 2017 v 16 hod. v sále Katolického 

domu Troubsko  

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

 

 

 

 



4. Různé 

 

4.1. Informace o neschválení dotace  z Ministerstva pro místní rozvoj na VZ 2/2016 

Výstavba víceúčelového hřiště  

Usnesení: rada obce bere na vědomí neschválení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na 

veřejnou zakázku 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště. 

 

4.2. Vyhlášení VZ 16/2017 Oprava VO na ul. Polní 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení veřejné zakázky č. 16/2017 Oprava VO na 

ul. Polní. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2.a)  Cenová nabídka k VZ 16/2017 Oprava VO na ul. Polní 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o zhotoviteli k VZ 16/2017 Oprava VO na ul. Polní 

firmě JaRo elektro s.r.o., Nebovidy, IČ: 26936771  s cenovou nabídkou  v celkové výši 

575.028 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

Zapsala dne 30. 10. 2017 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 Ing. Blanka Končická MBA                                                           Irena Kynclová 

            místostarostka                                                                          starostka 

 

 




