VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 6. 8. 2018
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 6. 8. 2018 přijala toto usnesení:
2. Kontrola bodů jednání z minulé rady
2.1. Smlouva o právu provést stavbu
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu – napojení RD na
inženýrské sítě na parc.č. 1506/3 a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.
3. Došlá pošta
3.1.
Žádost o vyjádření ke stavbě „Stavba opěrné stěny Popůvky u Brna, parc.č.
1592, 1593, 1594, 1595, 1561/1, 1561/17, k. ú. Popůvky u Brna, obec Popůvky
parc.č. 1507/2, 1507/3, k. ú. Troubsko, obec Troubsko“
Návrh usnesení: rada obce prostuduje a rozhodne na příštím jednání rady obce.
Usnesení bylo přijato.
3.2.
Žádost o vyjádření ke stavbě „Přestavba a přístavba sólového RD k. ú.
Troubsko“ na parc.č. 1442/43
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavebním úpravám RD
„Přestavba a přístavba sólového RD k. ú. Troubsko“ na pozemku parc.č. 1442/43 dle
přiložené projektové dokumentace označené k datu 07/2018.
Usnesení bylo přijato.
3.3.
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas – vodovodní
přípojka k RD 338/56
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě vodovodní přípojky
pro RD 338/56 na pozemku parc.č. 433 v k. ú. Troubsko, dle předloženého situačního
výkresu stavby, označeného k datu 06/2018
Usnesení bylo přijato.
3.4.
Návrh na uzavření Smlouvy č.:1030036346/004 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene „Troubsko, Pod Vinohrady, lok, REAL STAV“
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č.: 1030036346/004 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene „Troubsko, Pod Vinohrady, lok, REAL STAV“ a pověřuje
starostku k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.
3.5.
Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2019
Usnesení: rada obce bere na vědomí výši finančního příspěvku obce Troubsko do Fondu IDS
pro rok 2019 v celkové výši 114.600 Kč.
3.6.
Vyúčtování kasační stížnosti proti rozsudku KS v Brně – žaloba na ZÚR JMK
– ve věci zastupování obce Troubsko
Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyúčtování prací na kasační stížnosti ve věci ZÚR
JMK ve výši 26.057 Kč a soudní poplatek ve výši 5.000 Kč pro Frank Bold advokáti s.r.o.,
IČO: IČO: 28359640, Brno.
Usnesení bylo přijato.

3.7.
Žádost o vyjádření ke stavbě pro stavební řízení (dodatečné povolení stavby)
Provozní a skladový objekt parc.č. 1289/37, 1289/39
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Provozní a skladový
objekt – Valla“ na pozemku parc.č. 1289/37 a 1289/39 dle předložené projektové
dokumentace, označené k datu 11.2017.
Usnesení bylo přijato.
3.8.
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. 4/2018 pro p. J. K. a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato

3.9.

Rada informativně

a) Stavební úřad Střelice:
- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – vybudování obytného podkroví –
stavební úpravy stávajícího půdního prostoru v RD Nár. Odboje č.p. 41
- Sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí – Areál logistického centra a
služeb na parc.č. 43/3 a 1490/1
- Oznámení zahájení společného řízení – přístavba skladu u RD na parc.č. 158 a
159
- Oznámení zahájení společného řízení – stavba chaty k individuální rekreaci na
parc.č. 473 k. ú. Popůvky
- Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání
„Novostavba bytového domu v Troubsku, v ul. Pod Vinohrady“ na pozemku
parc.č. 1115, 1117/1-2, 1119/2-3, 1122/1, 1123/1-2, 1125/2-4, 1128/14,
1507/2, 1508/1
- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – přípojka NN v Troubsku –
Troubsko, Nár. odboje, příp. NN, Kottasová
b) MěÚ Rosice – Rozhodnutí – povolení uzavírky na silnici č. II/602 Brno – Velká Bíteš
c) MěÚ Šlapanice:
- Zákaz odběru povrchových vod ze všech vodních toků a nádrží na celém
území obce s rozšířenou působností Šlapanice
- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby „Prodloužení
komunikace na pozemku parc.č. 1442/61, 1444/1, 1446/86, v k. ú. Troubsko“
- Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání osvědčení o vzetí do
evidence živočichů odchovaných v lidské péči – 5 ks bernešky bělolící
- Oznámení o zahájení správního řízení – Seznámení s podklady pro vydání
rozhodnutí – povolení částečné uzavírky silnice II/602 v ul. Jihlavské v rámci
akce „Přípojka, vjezd na komunikaci Troubsko, 1289/53 – Jihlavská“
- Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci v rámci akce „Přípojka, vjezd na komunikaci
Troubsko, 1289/53 – Jihlavská“
- Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva –
stanovení místní úpravy provozu silnice č. III/15269 – ul. Nár. Odboje v místě
křižovatky ul. Nár. Odboje s ul. Nová, na silnici č. III/15267 – ul. Zámecká
v místě křižovatky ul. Zámecká s ul. Družstevní z důvodu zajištění bezpečnosti
provozu – instalace dopravních zrcadel

d) SVaK Ivančice – Oznámení o konání mimořádné Valné hromady dne 14. 8. 2018
e) KÚ JMK – Rozhodnutí o zamítnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí SÚ Střelice spis.
zn. STAV/4785/2016/Ka „stavební úpravy a nástavba RD v ul. Jarní č.p. 663“
f) Ohlášení provedení hydrogeologického průzkumného vrtu na pozemku parc.č. 1017 a
1018/1 ve dnech 31. 7. – 2. 8. 2018
g) VoZP ČR – Výkaz nedoplatků ve výši 2.567
h) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Troubsko se bude konat 29. 8. 2018 v 18 hod.
v budově ZŠ Troubsko.
Usnesení: všechny informativní body bere rada na vědomí bez námitek.
4. Různé
4.1.
Smlouva o obstarávání služeb se společností SAZKA a.s.
Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o
obstarávání služeb se společností SAZKA a.s., IČO: 26493993, Praha.
Usnesení bylo přijato.
4.2.
Smlouva o právu provést stavbu „AC1621 – Troubsko – Novostavba BD –
REAL STAV ŠMÍD s.r.o.“
Návrh usnesení: rada obce prostuduje a rozhodne na příštím jednání rady obce.
Usnesení bylo přijato.
4.3.
Cenová nabídka k VZ 18/2018 Terénní úpravy včetně vjezdů ul. Školní
Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o dílo s
firmou Petr Bednář, IČO: 75772639, Troubsko, k VZ 18/2018 Terénní úpravy včetně vjezdů
ul. Školní v celkové výši 1,247.267 Kč bez DPH, tj. 1,509.193 Kč včetně DPH.
Usnesení bylo přijato.
4.4.
Oplocení dětského hřiště Troubsko a oprava plotů a sítě za bránou na
fotbalovém hřišti
Usnesení: rada obce bere na vědomí nutnost zbudování oplocení dětského hřiště Troubsko
v ul. Lišky a opravu plotů a sítě za bránou na fotbalovém hřišti.
4.5.
Mobilní svozy podzim 2018
Usnesení: rada obce bere na vědomí informaci svozové firmy AVE CZ odpadové
hospodářství týkající se mobilních svozů podzim 2018.
4.6.
Vyhlášení VZ 23/2018 Oprava VO ul. Nová (po dálniční most)
Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení VZ 23/2018 Oprava VO ul. Nová (po
dálniční most).
Usnesení bylo přijato.

4.7.
Platební výměr na pokutu za opožděné tvrzení daně z příjmu právnických osob
Návrh usnesení: rada obce rozhodla, že dlužná částka ve výši 6.924 Kč za opožděné tvrzení
daně z příjmu právnických osob za zdaňovací období 1. 1. -31. 12. 2017 bude uhrazena
z rozpočtu obce Troubsko na rok 2018.
Usnesení bylo přijato.
Zapsala dne 10. 8. 2018
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