
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 18. 6. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 18. 6. 2018 přijala toto usnesení: 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1507/2 a 1507/3   

Usnesení:  rada obce bere na vědomí představení projektu Územní studie – lokalita Z6 „Na 

nivě“ – výstavba 6 samostatných bytových komplexů, vedoucí projektu. 

 

2.2. Žádost o souhlas s Územní studií – lokalita Z6 „Na nivě“   

Usnesení:   rada obce bere na vědomí představení projektu Územní studie – lokalita Z6 „Na 

nivě“ – výstavba 6 samostatných bytových komplexů, vedoucí projektu. 

 

2.3. Výstavba bytových domů v lokalitě bývalého rybníku v ul. U Rybníka   

Usnesení:  rada obce bere na vědomí  představení projektu výstavby bytových domů 

v lokalitě bývalého rybníku v ul. U Rybníka  zástupcem firmy Rezidence Troubsko s.r.o., 

Brno. 

 

2.4. Žádost o převod vlastnického práva k nemovité věci ve vlastnictví obce formou 

směny – pozemek parc.č. 1293/4   

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o uskutečnění schůzky se zástupcem firmy 

DHOLLANDIA CZECH REPUBLIC s.r.o.. 

Usnesení bylo přijato. 
 

2.5. Žádost o vyjádření ke stavbě RD na pozemku parc.č. 515  pro účely stavebního 

ohlášení stavby a územnímu řízení  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko  ke stavbě RD na pozemku parc.č. 

515 dle přiložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě ZŠ školní rok 

2018/2019  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě ZŠ 

Troubsko pro školní rok 2018/2019. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o znovuprojednání změny ÚP – záměr „Vesnička pro seniory Carpe 

Diem – Wellness – sport centrum Troubsko“  

Návrh usnesení:  rada obce doporučuje zastupitelstvu obce k projednání žádost 

znovuprojednání změny ÚP – záměr „Vesnička pro seniory Carpe Diem – Wellness – sport 

centrum Troubsko“ 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Rada informativně 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Rozhodnutí o umístění stavby – kabelové rozvody VN a NN – Troubsko, 

Jihlavská, VN, DTS, NN, AUSTRO na parc.č. 1266/36 a 1266/38   



- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – optický kabel – 

CG5M_BO_BOTRO_OK (připojení základové stanice BTS BOTRO umístěné 

na kostele v Troubsku)  

- Oznámení o pokračování společného řízení – bytový dům v ul. U Lednice na 

pozemku parc.č. 787/4, 788/1, 788/4 a 789/4  

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – dokončená stavba – stavební úpravy a 

nástavba RD v ul. U Rybníka 119  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – úprava venkovního vedení 

VN včetně kabelových rozvodů VN – Troubsko, přel. VN, STATECH, na 

parc.č. 1266/4, 1266/8, 1266/13, 1266/14, 1266/15, 1266/32   

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – úprava venkovního vedení 

VN 162 včetně nového kabelu – Troubsko, Jihlavská, příp. VN, STATECH, na 

parc.č. 1266/15, 1266/34  

- Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání – 

novostavba RD včetně dopravního a technického napojení v ul. Družstevní na 

parc.č. 1403/1, 1403/2, 1403/4, 1403/5, 1514/1  

b) Magistrát města Brna – Rozhodnutí o uzavírce silnice II/384 ul. Obvodová, II/384 ul. 

Rakovecká, III/3844 ul. Stará dálnice (levá strana ve směru na Bosonohy), III/3842 ul. 

Žebětínská, úplná uzavírka místní komunikace ul. Hrázní a ul. Přístavní – v rámci akce 

„ME v silniční cyklistice juniorů a juniorek, mužů a žen do 23 let“  

c) MěÚ Šlapanice – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci pro 

akci „GRAND PRIX MOTO GP“ 2018 ve dnech 3. 8. – 5. 8. 2018  

d) KÚ JMK – Rozhodnutí – povolení odchytu jedinců čolka horského, čolka obecného, 

ropuchy zelené, ropuchy obecné, skokana skřehotavého, skokana zeleného, slepýše 

křehkého za účelem odběru vzorků  

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

 

4. Různé 

4.1. Převod „svěřeného majetku“  ZŠ a MŠ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení převod „svěřeného 

majetku“ uvedeného v příloze č. 1  tohoto zápisu do hospodaření příspěvkové organizaci 

Základní škola a mateřská škola Troubsko, IČO: 75023181. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Cenová nabídka k VZ 17/2018 Obnova povrchu zahrady ZŠ 

Usnesení: rada obce bere na vědomí cenové nabídky k VZ 17/20118 Obnova povrchu 

zahrady ZŠ. 

 

4.3. Prodejní cena základů pro usazení pomníků k hrobům na místním hřbitově 

Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje prodejní cenu za základy pro usazení pomníků 

k hrobům na místním hřbitově Troubsko ve výši 8.980 Kč za jednohrob a 17.962 Kč za 

dvojhrob. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Smlouva č. 490N/2018 o nájmu hrobového místa  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje, na základě žádosti, Smlouvu č. 490N/2018  o nájmu 

hrobového místa s p. R. V. a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 



4.5. Smlouva č. 485N/2018 o nájmu hrobového místa  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje, na základě žádosti, Smlouvu č. 485N/2018  o nájmu 

hrobového místa s p. J. T. a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato 

 

4.6. Smlouva č. 487N/2018 o nájmu hrobového místa  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje, na základě žádosti, Smlouvu č. 487N/2018  o nájmu 

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

Usnesení bylo přijato. 

4.7. 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. 

 

4.8. Vyhlášení VZ 18/2018 Terénní úpravy včetně vjezdů ul. Školní 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení VZ 18/2018 Terénní úpravy včetně vjezdů 

ul. Školní. 

Usnesení bylo přijato. 

4.9. Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k nemovitostem s Lesy ČR 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení  Souhlasné 

prohlášení o uznání vlastnického práva k nemovitostem – lávky a mostky na pozemcích 

parc.č. 1526/1 a parc.č. 1526/5 v k. ú. Troubsko, s Lesy České republiky, s.p.. 

Usnesení bylo přijato. 

4.10. Závěrečný účet –  zrušení Nápravného opatření 

Návrh usnesení: rada obce ruší Nápravné opatření k Závěrečnému účtu obce Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

4.11. Vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku parc.č. 1345/6 

lokalita U Lednice  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o vypracování geometrického plánu na rozdělení 

pozemku parc.č. 1345/6 v k. ú. Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

4.12. Vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku parc.č. 1058/1  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o vypracování geometrického plánu na rozdělení 

pozemku parc.č. 1058/1 v k. ú. Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

4.13. Rozpočtové opatření č. 2/2018  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018. 

Usnesení bylo přijato 

         

Zapsala dne 22. 6. 2018 á 

 

 

            místostarostka                                                           starostka 




