VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 20. 8. 2018
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 20. 8. 2018 přijala toto usnesení:
2.

Kontrola bodů jednání z minulé rady

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 neschvaluje stavbu s názvem „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“ dle předložené projektové
dokumentace.
Usnesení bylo přijato.
2.1.

Žádost o vyjádření k PD pro sloučené územní a stavební řízení „AC1621Troubsko-Novostavba BD – při ul. Pod Vinohrady“
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „AC1621 – Troubsko –
Novostavba BD – REAL STAV ŠMÍD s.r.o.“ dle předložené projektové dokumentace.
Usnesení bylo přijato.
2.2.

3. Došlá pošta
3.1.
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od
Women for Women, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“
Návrh usnesení: rada obce schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru od Women
for women v rámci projektu „Obědy pro děti“ ve výši: první část pro školní rok 2018/2019
pro období do 31. 12. 2018 ve výši 3.542 Kč a druhou část pro školní rok 2018/2019 pro
období od 2. 1. 2019 do 28. 6. 2019 ve výši 5.382 Kč ( celkem 8.924 Kč).
Usnesení bylo přijato.
3.2. Účetní závěrka za druhé čtvrtletí roku 2018 ZŠ a MŠ Troubsko
Usnesení: rada obce bere na vědomí účetní závěrku za druhé čtvrtletí roku 2018 Základní
školy a mateřské školy Troubsko, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace.
3.3. Žádost o vyjádření k povolení stavebních úprav RD č.p. 182
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavebním úpravám RD č.p.
182 dle předložené projektové dokumentace.
Usnesení bylo přijato.
3.4. Rada informativně
a) Stavební úřad Střelice:
- Rozhodnutí stavební povolení – Novostavba provozního objektu firmy Kleis
v Troubsku na pozemku parc.č. 1289/65 v k. ú. Troubsko
- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – stavební úpravy v bytě
RD v ul. Pod Vinohrady č.p. 382
- Oznámení o zahájení řízení – nástavba a stavební úpravy RD v ul. U Rybníka
č.p. 170
- Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bytový dům v ul. U Lednice
na pozemku parc.č. 787/4, 788/1, 788/4, 789/4

Oznámení zahájení řízení o povolení výjimky – novostavba RD v ul.
Družstevní na pozemku parc.č. 515
- Oznámení o zahájení řízení – odstavná plocha pro kontejnery v areálu v ul.
Jihlavská na parc.č. 1289/81
- Oznámení o pokračování řízení – stavba v podnikatelském areálu – skladový
kontejnerový objekt na parc.č. 1289/37
b) Ministerstvo dopravy ČR:
- Oznámení o zahájení řízení v souvislosti s akcí „Rekonstrukce vozovky km
182,0 – 189,7 vpravo (II. etapa)“, na dobu od 9. 8. -22. 9. 2018
- Rozhodnutí povolení částečné uzavírky dálnice D1 v rámci akce „D1 –
rekonstrukce vozovky, km 182,0 – 189,7 vpravo (II.etapa)“
c) KÚ JMK:
- Oznámení termínu přezkoumání hospodaření obce Troubsko za rok 2018
- Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí stavebního úřadu č.j. STRE-1806/2018-SU a
věc se vrací k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal ve
věci „oplocení severozápadní hranice pozemku u RD v Troubsku“ parc.č.
1442/15
- Rozhodnutí – změna stavby na bytový dům společnosti SEPARA-EKO –
odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí stavebního úřadu č.j. STRE2058/2018-SU se potvrzuje
- Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky ze základních
podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů – čmelák zemní za
účelem dovážení, držení a nabízení k prodeji
- Rozhodnutí předčasné užívání – Servisní a prodejní centrála Troubsko na
pozemku parc.č. 1266/34
d) MěÚ Šlapanice:
- Rozhodnutí – povolení částečné uzavírky silnice č. II/602 ul. Jihlavská
z důvodu stavby „Přípojka, vjezd na komunikaci Troubsko, 1289/53 –
Jihlavská“ od 9. 8.-30. 9. 2018 I. etapa a od 9. 8. – 31. 10. 2018 II. etapa
- Pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby „Servisní a prodejní
centrála Troubsko, dešťová kanalizace a vsaky“ pro firmu STATECH s.r.o.
- Rozhodnutí o vzetí do evidence 5 jedinců bernešky bělolící
Usnesení: všechny informativní body bere rada na vědomí bez námitek.
-

4. Různé
4.1. Smlouva č. 24K/2018 o nájmu urnového místa v kolumbáriu
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 24K/2018 o nájmu urnového místa
v kolumbáriu a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.
4.1.a)
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Kupní smlouvu č. 24K/2018 a pověřuje starostku
k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.
4.2.
Cenová nabídka k VZ 23/2018 Oprava VO ul. Nová (po dálniční most)
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy JaRo elektro s.r.o., IČO:
26936771, Nebovidy k VZ 23/2018 Oprava VO ul. Nová (od RD Nová 51 po dálniční most)
v celkové výši 311.361 Kč bez DPH, tj. 376.747 Kč včetně DPH.
Usnesení bylo přijato.

4.3. Nákup tašek na třídění odpadu EKO-KOM
Návrh usnesení: rada obce schvaluje nákup 250 ks/sad tašek na třídění odpadu od firmy
EKO-KOM a.s., IČO: 25134701, Praha v celkové částce 9.650 Kč včetně DPH.
Usnesení bylo přijato.
4.4. Upozornění objednatele k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště II
Usnesení: rada obce bere na vědomí Upozornění objednatele k VZ 2/2016 Výstavba
víceúčelového hřiště od firmy SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o..
Vyjádření odborné firmy k povrchu tenisového kurtu k VZ 2/2016 výstavba
víceúčelového hřiště II
Usnesení: rada obce bere na vědomí vyjádření odborné firmy JUTA a.s. Dvůr Králové nad
Labem ke změně povrchu tenisového kurtu k VZ 2/2016 z antuky na umělý trávník.

4.5.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla k VZ 2/2016 Výstavba
víceúčelového hřiště II.
Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo na zhotovení díla k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště II. s firmou
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., IČO: 25560191 v celkové částce 11.516.859,11 Kč
bez DPH, tj. 13,935.399 Kč včetně DPH.
Usnesení bylo přijato.
4.6.

4.7. Nákup sypače za traktor k zimní údržbě obce
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy HITL, s.r.o., IČO:25321765,
Dobelice na válečkový sypač VS v celkové částce 122.750 Kč bez DPH, tj. 148.528 Kč
včetně DPH.
Usnesení bylo přijato.
4.8. Smlouva o obstarávání služeb se společností SAZKA a.s. – doplnění potvrzení
Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o
obstarávání služeb se společností SAZKA a.s., IČO: 26493993, Praha.
Usnesení bylo přijato.
Oslavy 100 let vzniku Československé republiky - DĚTSKÝ DEN - SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE 1. 9. 2018 od 14 hod. na fotbalovém hřišti Troubsko.
Usnesení: rada obce bere na vědomí uspořádání akce Dětský den – Sportovní odpoledne dne
1. 9. 2018 k oslavám 100 let vzniku Československé republiky.
4.9.

4.10. Rozpočtové opatření č. 3/2018
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2018.
Usnesení bylo přijato.

Zapsala dne 23. 8. 2018
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