
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 27. 11. 2017 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 27. 11. 2017 přijala toto usnesení: 

 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1.Žádost o nové stanovisko k novostavbě RD na parc.č. 228/1 – z důvodu již provedené 

kolaudace a přidělení čísla popisného se obec nebude již touto žádostí zabývat. 

 

Usnesení: rada obce bere na vědomí  doplnění informací bodů jednání z minulých rad obce. 

 

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 vydává souhlasné stanovisko pro sloučené řízení k povolení 

novostavby bytového domu v Troubsku, U Lednice 17, dle přiložené projektové 

dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.5.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. Žádost o vyjádření ke stavbě „Troubsko, Nár. Odboje, p. NN, Kostelecký“   

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko  ke stavbě „Troubsko, Nár. 

Odboje, p. NN, Kostelecký“, dle přiloženého koordinačního výkresu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. ZŠ a MŠ Troubsko – soupis majetku navrženého k vyřazení a následné likvidaci  

Návrh usnesení: rada obce nepřijímá majetek navržený k vyřazení, uvedený v příloze č. 1 

zápisu rady obce  a  schvaluje jeho likvidaci a vyřazení z majetku příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o vyjádření ke stavbě přípojky splaškové kanalizace a vodovodu  na pozemku 

parc.č. 1289/53 a vyjádření ke stavbě samostatného vjezdu na pozemek parc.č. 1289/54  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko na akci „přípojka splaškové 

kanalizace a vodovodu na parc.č. 1289/53“, dle přiloženého situačního výkresu. 

Usnesení bylo přijato. 

  

3.3.a)   
Usnesení: rada obce bere na vědomí výstavbu samostatného vjezdu na pozemek parc.č. 

1289/54. 

 

 

 



3.4. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Oznámení o pokračování stavebního řízení – změna stavby před dokončením – 

výstavba dvou polyfunkčních objektů služeb a kanceláří s přidruženým 

bydlením na pozemku parc.č. 188/1  

- Rozhodnutí – prodloužení platnosti rozhodnutí OÚ Střelice, stavební úřad ze 

dne 2. 11. 2015 pod sp. zn. STAV/3898/2015/Ka na stavbu Sklad balených 

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

- Územní souhlas – kabelová smyčka NN – Troubsko, Jihlavská, sm. NN, 

Rotrekl na parc.č. 1194/1 a 1198/1   

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – bytový dům v ul. Jihlavská na 

pozemku parc.č. 1194/5  

b) MěÚ Šlapanice: 

- Kolaudační souhlas „Novostavba bytového domu Troubsko, Veselka – 

likvidace dešťových vod“  

c) Obec Troubsko – veřejné zasedání zastupitelstva obce Troubsko se uskuteční 11. 12. 

2017 v 18 hod. v zasedací místnosti OÚ Troubsko 

d) Krajský úřad JMK: 

-  Výrobní areál HORMEN – Troubsko I, k. ú. Troubsko, okr. Brno – venkov – 

ukončení procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů   

- Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce Troubsko za rok 2017 ve 

dnech 13. – 14. 12. 2017  

- Rozhodnutí o odvolání – přezkoumání rozhodnutí stavebního úřadu Střelice 

č.j. STRE-3504/2017-SU  - stavební úpravy a nástavba RD v ul. Jarní č.p. 663  

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

 

 

4. Různé 

 

4.1. Ceník inzerce ve zpravodaji Troubský hlasatel pro rok 2018  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Ceník inzerce ve zpravodaji Troubský hlasatel pro rok 

2018 dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Převod „svěřeného majetku“ příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola 

Troubsko  

Návrh  usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Převod 

„svěřeného majetku“ příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Troubsko, IČO: 

75023181 v celkové hodnotě 9.770 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Darovací smlouva na pozemek parc.č. 1442/71  

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

na pozemek parc.č. 1442/71 o výměře 103 m2 – ostatní plocha – ostatní komunikace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 



4.4. Terénní úpravy na místním hřbitově  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje terénní úpravy na místním hřbitově v celkové výši 

51.115 Kč včetně DPH Stavební firmou ŠMAK, s. r. o., Brno, IČO: 49446851. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení výši odměn 

neuvolněných členů zastupitelstva dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., bez 

kumulace funkcí. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Rozpočtové opatření č. 11/2017  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2017. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Rozpočtové provizorium obce Troubsko na rok 2018 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Rozpočtové 

provizorium obce Troubsko na rok 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

Zapsala dne 4. 12. 2017 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Ing. Blanka Končická MBA                                                Irena Kynclová 

            místostarostka                                                              starostka 

 

 




