
VÝPIS Z USNESENÍ mimořádné RADY OBCE ze dne 25. 6. 2018 
Rada obce Troubsko na svém mimořádném jednání dne 25. 6. 2018 přijala toto usnesení: 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1. Žádost o připojení ke kanalizaci RD Lišky 177/1  z ulice Lišky  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o uskutečnění schůzky žadatele (majitele RD č.p. 177) 

s radou obce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.2. Žádost o připojení ke kanalizaci z ulice Lišky RD Nár. Odboje 75  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o uskutečnění schůzky žadatele (majitele RD Nár. 

Odboje 75) s radou obce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.3. Žádost o vyjádření k PD pro sloučené územní a stavební řízení „AC1621-Troubsko-

Novostavba BD – při ul. Pod Vinohrady“  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla, že trvá na svém vyjádření ze dne 10. 5. 2018 č.j. 

TRB/743/2018, tj.  požaduje doložení územně plánovací informace k pozemku parc.č. 1115, 

1117/1, 1117/2, 1119/2, 1119/3, 1122/1, 1123/1, 1123/2, 1125/2, 1125/3, 1125/4, 1128/14 

z MěÚ Šlapanice, odboru výstavby, odd. územního plánování a památkové péče. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.4. Žádost o vyjádření k územnímu řízení „RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK – projekt 

bude přepracován  

2.5. Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  

„RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK – projekt bude přepracován  

2.6.  Žádost o uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě – projekt bude 

přepracován 

 

Usnesení: rada obce bere na vědomí  doplnění informací bodu 2.4., 2.5. a 2.6.  jednání 

z minulých rad obce. 
 

2.7. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1507/2 a 1507/3 (parc.č. 1507/4) – Návrh 

kupní smlouvy  

Návrh usnesení:  rada obce neschvaluje prodej navrhovaného nově vzniklého pozemku 

parc.č. 1507/4 o výměře 228 m2, dle GP č. 1600-2994/2018 ze dne 20. 3. 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

Návrh usnesení:  rada obce neschvaluje Územní studii – lokalita Z6 „Na nivě“, dle přiložené 

studie polyfunkčních objektů. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas – splašková 

kanalizační přípojka pro dům na parc.č. 528  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje připojení na splaškovou kanalizaci pro stavbu na 

pozemku parc.č. 528.  

Usnesení bylo přijato. 

 



 

2.10. Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí a ohlášení stavby/stavebnímu povolení 

„Garáž Troubsko – Skovajsa, parc.č. 53“  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla -  z důvodu existence stávajícího sjezdu od RD na 

pozemku parc.č. 53  není třeba zřízení nového sjezdu na místní komunikaci. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Ochrana práv subjektů  a uplatnění nároku na náhradu imateriální újmy  

Návrh usnesení: rada obce neschvaluje nárok ve výši 949 Kč pro p. R.M. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o schválení přijetí věcného daru – vybavení lékárničky ZŠ a MŠ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje přijetí věcného daru – vybavení lékárničky v hodnotě 

2.200 Kč  Základní školy a mateřské školy Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o poskytnutí služby sociální péče dovoz a donáška obědu do domu pro J.K.  

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

donáška obědu do domu č. 2/2018 pro p. J. K.  a  pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu na stavbu „Popůvky, chaty, sm.NN, 

Brajdejsová“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko  na stavbu „Popůvky, chaty, 

sm.NN,Brajdejsová“ dle přiložených situačních výkresů. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Výzva vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí OÚ Střelice spis. zn. 

STAV/6118/2016/Ba – k. ú. Střelice  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce „Přeložka sdělovacích kabelů, 

Troubsko – ul. Veselka, SO 01 – přeložka kabelového vedení CETIN“ na 

parc.č. 1511/1  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – bytový dům U VESELÉHO 

HROZNU na parc.č. 915  

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce „realizace nástavby v RD U Rybníka 

č.p. 170“ na pozemku parc.č. 949  

b) MěÚ Šlapanice:  

- Kolaudační souhlas s užíváním části stavby „Prodloužení vodovodu, splaškové 

a dešťové kanalizace na ul. Družstevní v Troubsku“  

- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci pro akci 

„Troubsko, Polní, REK. NN“ ve dnech od 16. 7. – 14. 9. 2018  

c) KÚ JMK – Rozhodnutí – souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem 

Šlapanice a obcí Troubsko o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na dobu 

neurčitou  

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



4. Různé 

 

4.1. Změna zhotovitele - Návrh veřejného prostranství u OÚ Troubsko prováděcí 

dokumentace k VZ 3/2017 Úprava parku u OÚ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje změnu zhotovitele prováděcí dokumentace k VZ 

3/2017  Úprava parku u OÚ  firmu  Vertigia s.r.o., IČO: 03060764, Brno  v celkové částce 

61.500 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Vyhlášení VZ 19/2018 Oprava 3 ks lávek přes Aušperský potok                          

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení VZ 19/2018  Oprava 3 ks lávek přes 

Aušperský potok. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2.a) Výběr zhotovitele k VZ 19/2018 Oprava 3 ks lávek přes Aušperský potok 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje zhotovitele k VZ 19/2018 Oprava 3 ks lávek přes 

Aušperský potok firmu PS MOZADO s.r.o., IČO: 03559840, Sobotovice v částce 446.526,30 

Kč bez DPH, tj. 540.296,82 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2.b) Smlouva o dílo k VZ 19/2018 Oprava 3 ks lávek přes Aušperský potok 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o dílo k VZ 19/2018 Oprava 3 ks lávek přes 

Aušperský potok s firmou PS MOZADO s.r.o., IČO: 03559840, Sobotovice v částce 

446.526,30 Kč bez DPH, tj. 540.297 Kč včetně DPH a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Cenová nabídka na zastínění hřiště MŠ Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Karel Bartoň, IČO: 76149463 

Omice, na zastínění hřiště MŠ Troubsko v celkové výši 29.750 Kč bez DPH, tj. 35.998 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Hodiny pro veřejnost pošty Partner Troubsko od 1. 9. 2018 (příloha č. 1) 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje hodiny pro veřejnost pošty Partner Troubsko od 1. 9. 

2018 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Oprava 10 m2 chodníku ulice Veselka u RD č.p. 143 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje opravu chodníku v ul. Veselka u RD č.p. 143 v délce 

10 m2. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Cenová nabídka na dělící stěny u WC a sedátka zpomalovací v MŠ Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy INSTALO-SERVIS, Zbyněk 

Lhotecký, Troubsko, IČO: 67012116 na zástěny u WC a sedátka zpomalovací v MŠ Troubsko 

v celkové částce 71.793 Kč bez DPH, tj. 86.870 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Vyhlášení VZ 20/2018 Zemní práce v zahradě MŠ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení VZ 20/2018 Zemní práce v zahradě MŠ. 

Usnesení bylo přijato. 



4.8. Vyhlášení VZ 21/2018 Oprava poklopů revizních šachet 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení VZ 21/2018 Oprava poklopů revizních 

šachet. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.9. Zbudování vodovodních, splaškových a dešťových přípojek v ul. Školní 

Usnesení: rada obce bere na vědomí situaci nutnosti zbudování vodovodních, splaškových a 

dešťových přípojek v ul. Školní před plánovaným zbudováním nového povrchu komunikace 

Školní. 

 

4.10. Rozhodnutí – stavební povolení – sklad výstavních komponentů v ul. Zahradní na 

pozemku parc.č. 52/1 a 52/2  

Usnesení: rada obce bere na vědomí Rozhodnutí SÚ Střelice, stavební povolení na sklad 

výstavních komponentů v ul. Zahradní na pozemku parc.č. 52/1 a 52/2. 

 

4.11. Výběr zhotovitele k VZ 17/2018 Obnova povrchu zahrady ZŠ 

Návrh usnesení:  rada obce rozhodla o zhotoviteli k VZ 17/2018 Obnova povrchu zahrady 

ZŠ firmě SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN,s.r.o., IČO: 25560191 v částce 895.929,04 Kč bez 

DPH, tj. 1,084.074,14 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

                

Příloha č. 1 – Hodiny pro veřejnost pošty Partner Troubsko od 1. 9. 2018 

 

Zapsala dne 29. 6. 2018  
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            místostarostka                                                              starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




