
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 6. 11. 2017 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 6. 11. 2017 přijala toto usnesení: 

 

2. Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

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

 novostavby bytového domu v Troubsku, U Lednice 17  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla a požaduje doložení upravené projektové 

dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

dvorního přístřešku s garáží“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko  k akci „Dodatečné povolení 

dvorního přístřešku s garáží“ pro RD ul. Pod Vinohrady 371/50, na pozemku parc.č. 1119/1, 

dle přiložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o vyjádření k výstavbě přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky 

k RD Školní 19/38  

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

kanalizace a vodovodní přípojky k RD Školní 19/38, dle přiložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení „VN162, odb. Troubsko, U dráhy, 

rek 1-10“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k výstavbě „VN162, odb. 

Troubsko, U dráhy, rek 1-10“, dle přiložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2017 pro Unie ROSKA ve    výši 

10.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 

2018  pro Unii ROSKA, IČO: 64331016,  ve výši 10.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Žádost o poskytnutí služby sociální péče pro p. M.B.  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče dovoz a 

donáška obědu do domu č. 5/2017 pro p. M. B., a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Žádost o vyjádření k investičnímu záměru „D1 Rozšíření odpočívky Troubsko“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k investičnímu záměru „D1 

Rozšíření odpočívky Troubsko“ na dálnici D1 mezi km 187,28 – 187,60.  

Usnesení bylo přijato. 

 



3.6. Cenová nabídka právních služeb v souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů 

(GDPR)  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku právních služeb v souvislosti 

s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) se společností Frank Bold advokáti, s.r.o., 

Brno, IČ: 28359640 ve výši 20.000 Kč + DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Žádost o vyjádření z hlediska územního plánu k plánovanému projektu obchodu a 

služeb, včetně přilehlých komunikací a parkovacích ploch na pozemcích parc.č. 

1481/17, 1483/6, 1276/1, 1277, 1276/2, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282   

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko  k  investičnímu záměru 

obchodního centra a přiléhajících služeb a skladování při ul. Polní a Jihlavská u okružní 

křižovatky v Troubsku na pozemcích parc.č. 1481/17, 1483/6, 1276/1, 1277, 1276/2, 1278, 

1279, 1280, 1281, 1282 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – Opravna silničních vozidel a 

pneuservis ve stávajících hospodářských objektech u RD na pozemku parc.č. 

535  

- Výzva – bezodkladné zastavení prací u výstavby dvou polyfunkčních objektů 

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

- Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby „Troubsko – Dopravní 

napojení lokality Horní louky na pozemku parc.č. 1289/19-22, 1289/65, 

1289/70-79, 1481/1  

- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – stavební úpravy v části 

objektu fary v ul. Úzká na parc.č. 204   

- Usnesení přerušení řízení – novostavba RD na pozemku parc.č. 851/1  

- Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání – změna 

stavby před dokončením – výstavba dvou polyfunkčních objektů služeb a 

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

- Výzva k doplnění a usnesení o přerušení územního řízení – bytový dům včetně 

technického napojení stavby a zpevněných ploch v ul. Jihlavská v Troubsku na 

pozemku parc.č. 1194/4, 1195/1, 1196/1, 1198/1, 1481/1   

- Usnesení přerušení řízení – stavba pro rekreaci v Troubsku na pozemku parc.č. 

990 a 991  

- Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí – zahradní stavba – zastřešený 

venkovní krb s udírnou a oplocení východní hranice pozemku na pozemku 

parc.č. 1442/6  

- Rozhodnutí územní rozhodnutí – Novostavba provozního objektu firmy Kleis 

na pozemku parc.č. 1289/19 a 1289/65 a rozhodnutí o umístění stavby na dobu 

určitou do 31. 1. 2020 oplocení na pozemku parc.č. 1289/65 v prostoru do 40 

m od osy přilehlého jízdního pásu rozšířené dálnice D1  

- Územní souhlas – novostavba venkovního skladu obkladového kamene na 

pozemku parc.č. 1289/27  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – novostavba RD na pozemku 

parc.č. 1127 a 1128/1  

- Územní souhlas – plynovodní přípojka k RD v ul. Nár. Odboje č.p. 36  



- Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Opravna silničních vozidel a 

pneuservis ve stávajících hospodářských objektech u RD na pozemku parc.č. 

535“  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – novostavba RD na pozemku 

parc.č. 228/1  

b) MěÚ Šlapanice: 

- Pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby „Novostavba bytového 

domu Troubsko, Veselka – likvidace dešťových vod“   

- Rozhodnutí – stavební povolení – „Prodloužení vodovodního řadu 

k novostavbě RD v obci Troubsko“ na parc.č. 1506/3, 853/2, 1511/1  

- PROTOKOL ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby „Vodovodní řad a 

přeložka splaškové kanalizace v k. ú. Troubsko“  na pozemcích parc.č. 366/23, 

366/25, 366/26, 366/59  

c) Krajský úřad JMK:  

- Opatření obecné povahy – povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do 

přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů uvedených v příloze č. 

III vyhlášky č. 395/1992 Sb.  

- Návrh opatření obecné povahy – výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do 

přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra 

evropského v zájmu prevence majetkových škod 

d) Vegacom, a.s. – Oznámení vstupu na pozemek parc.č. 1/1, 598, 486 za účelem 

provedení výkopových prací a umístění nového telekomunikačního zařízení 

„RVDSL1602_M_B_BOBS53_OK“ 

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

 

 

4. Různé 

 

4.1. Smlouva č. 465/2018 o nájmu hrobového místa  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje, na základě žádosti, Smlouvu č. 465/2018  o nájmu 

hrobového místa s p. M. L.. a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Darovací smlouva  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení darovací smlouvu 

na finanční dar ve výši 18.340 Kč na opravu Boží muky u hřbitova v obci Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p.  

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

zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Pravidla č. P1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Pravidla č. 

P1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 



4.5. Ing. Milan Kašpar – Vesnička pro seniory Brno 

Usnesení: rada obce bere na vědomí jednání s Ing. M. Kašparem v otázce vesničky pro 

seniory. 

 

 

 

Zapsala dne 13. 11. 2017 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Ing. Blanka Končická MBA                                            Irena Kynclová 

            místostarostka                                                           starostka 

 

 




