
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 3. 9. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 3. 9. 2018 přijala toto usnesení: 

 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1. Smlouva o právu provést stavbu „AC1621 – Troubsko – Novostavba BD – 

REAL STAV ŠMÍD s.r.o.“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „AC1621 – Troubsko 

– Novostavba BD – REAL STAV ŠMÍD s.r.o.“ s firmou REAL STAV ŠMÍD, s.r.o., IČO: 

04760191, Troubsko a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Návrh Smlouvy č.: 1030034350/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene  na akci „Troubsko, Veselka, příp. NN, Almbrok“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č.: 1030034350/005 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, České 

Budějovice a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o vyjádření k akci „Obytný soubor Troubsko – Veselka, SO 01 - 

komunikace“  

Návrh usnesení:  rada obce požaduje pozvat na příští jednání rady obce zástupce investora  a 

projektanta. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o vydání stanoviska k PD „Obytný soubor Troubsko – Veselka“ – 

výstavba inženýrských sítí  

Návrh usnesení:  rada obce požaduje pozvat na příští jednání rady obce zástupce investora  a 

projektanta. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře k ohlášení stavby „Obytný soubor 

Troubsko – Veselka – SO 12 – Rodinný dům  

Návrh usnesení:  rada obce požaduje pozvat na příští jednání rady obce zástupce investora  a 

projektanta. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Oznámení místa a doby konání společného jednání o návrhu územního plánu 

Ostopovice  

Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí bez připomínek Oznámení místa a doby konání 

společného jednání o návrhu územního plánu Ostopovice. 

Usnesení bylo přijato. 



 

 

 

3.6. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Kolaudační souhlas  s užíváním stavby – přípojka NN v Troubsku, Troubsko, 

Školní, kabel. Přípojka NN, Respo  

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – přípojka NN v Troubsku, Troubsko, 

Nár. Odboje, příp. NN, Kottasová  

- Oznámení zahájení územního řízení – bytový dům včetně technického 

napojení stavby a zpevněných ploch v ul. Jihlavská v Troubsku na pozemku 

parc.č. 1194/4, 1194/7, 1195/5, 1196/8, 1198/1, 1481/1   

- Usnesení přerušení řízení – Stavba elektrického vedení – VN162, odb. 

Troubsko, U dráhy, rek.1-10“  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – nástavba, přístavba a 

stavební úpravy obecního úřadu v Troubsku – objekt pošta  

b) Katastrální úřad pro JMK – Informace o vyznačení plomby – parc.č. 1511/1 – Smlouva 

o zřízení věcného břemene s Českou telekomunikační infrastrukturou  

c) MěÚ Šlapanice:  

- Oznámení o zahájení kontroly na nakládání s podzemními vodami na pozemku 

parc.č. 350/1  

- Rozhodnutí – stavební povolení  „Prodloužení inženýrských sítí RD Troubsko 

na pozemku parc.č. 1142/119 (vodovodní řad a dešťová kanalizace)“  

d) Krajská hygienická stanice JMK – Závazné stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu 

stavby „ Stavební úpravy obecního úřadu, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko – objekt 

pošty“ na parc.č. 1/1 a ½ a 598, k. ú. Troubsko se závěrem „souhlasí“ s vydáním 

kolaudačního souhlasu  

e) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Troubsko se bude konat 26. 9. 2018 v 18 hod. 

v zasedací místnosti OÚ Troubsko. 

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

 

 

4. Různé 

 

4.1. Výběrové řízení na dva pracovníky/ce poštovní přepážky Pošty Partner  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o přijetí dvou pracovnic do pracovního poměru na poštu 

Partner s nástupem od 3. 9. 2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Organizační směrnice -  Organizační řád S1/2018   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje organizační směrnici č. S1/2018 – Organizační řád. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Záznam o metodické návštěvě Obecní knihovny Troubsko ( 

Usnesení:  rada obce bere na vědomí Záznam  Městské knihovny Kuřim o metodické 

návštěvě Obecní knihovny Troubsko. 

 

 

 



4.4. Smlouva o připojení na pult centralizované ochrany číslo TR057/2018-PCO  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o připojení na pult centralizované ochrany 

číslo TR057/2018-PCO s firmou SECURITY MONIT s.r.o., IČO: 60755792, Brno a  

pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Cenová nabídka na kácení stromů na hřišti v Troubsku parc.č. 1552/1  

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

Omice na kácení 5 vzrostlých topolů na pozemku parc.č. 1552/1 v celkové výši 40.230 Kč 

včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

Zapsala dne 10. 9. 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

            místostarostka                                                                starostka 

 

 

 

 

 




