VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 19. 12. 2018
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 19. 12. 2018 přijala toto usnesení:
1. Zahájení a schválení pořadu schůze
Jednání bylo zahájeno starostkou v 17.00 hod., zapisovatelem byla určena paní I. Šimečková.
Rada obce schvaluje pořad jednání.
2. Kontrola bodů jednání z minulé rady
3. Došlá pošta
3.1. Žádost o vydání souhlasného stanoviska Obytný soubor Troubsko-Veselka – SO 03
kanalizace splašková a SO 05 vodovodní řad
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k budoucímu převzetí kanalizace
splaškové – SO 03 a vodovodního řádu – SO 05 do vlastnictví obce Troubsko u stavby
„Obytný soubor Troubsko – Veselka“, dle zpracované dokumentace datované 09/2018, za
podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na bezúplatný převod celého díla.
Usnesení bylo přijato.
3.2. Výzva vyjádření k podanému odvolání ve věci umístění stavby – bytový dům včetně
technického napojení stavby a zpevněných ploch v ul. Jihlavská na pozemku parc.č.
1194/4, 1194/7, 1195/1, 1196/1, 1198/1, 1481/1
Návrh usnesení: rada obce rozhodla o připojení se k argumentaci odvolatelů, ve věci
umístění stavby – bytový dům včetně technického napojení stavby a zpevněných ploch v ul.
Jihlavská na pozemku parc.č. 1194/4, 1194/7, 1195/1, 1196/1, 1198/1, 1481/1 , vznesené jak
v průběhu řízení cestou námitek, tak posléze zopakované v podaném odvolání, ohledně
nerespektování cílů a úkolů územního plánování v daném území a opakované porušování
platných stavebně právních předpisů, popř. jejich účelového výkladu. Dále viz. vyjádření č.j.
TRB/2361/2018 příloha č. 1 tohoto zápisu.
Usnesení bylo přijato.
3.3. Žádost o vyjádření k Odvolání proti územnímu rozhodnutí stavebního úřadu č.j.
STRE-5173/2018-SU ze dne 28.11.2018 ve věci rozhodnutí o umístění stavby bytový
dům na pozemku parc.č. 1194/4, 1194/7, 1195/1, 1196/1, 1198/1 a 1481/1
Návrh usnesení: rada obce rozhodla o připojení se k argumentaci odvolatelů, ve věci
umístění stavby – bytový dům včetně technického napojení stavby a zpevněných ploch v ul.
Jihlavská na pozemku parc.č. 1194/4, 1194/7, 1195/1, 1196/1, 1198/1, 1481/1 , vznesené jak
v průběhu řízení cestou námitek, tak posléze zopakované v podaném odvolání, ohledně
nerespektování cílů a úkolů územního plánování v daném území a opakované porušování
platných stavebně právních předpisů, popř. jejich účelového výkladu. Dále viz. vyjádření č.j.
TRB/2361/2018 příloha č. 1 tohoto zápisu.
Usnesení bylo přijato.
Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 pro TJ Sokol Troubsko ve výši
25.000 Kč

3.4.

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro rok
2019 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Troubsko, IČ: 65264011 ve výši 25.000 Kč.
Usnesení bylo přijato.
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3.5. Podnět občana - parkování v ul. Nová
Usnesení: rada obce bere na vědomí podnět týkající se parkování v lokalitě ul. Nové,
Troubsko.
3.6. Žádost o souhlas s připojením na inženýrské sítě – Lokalita Z6 „Na nivě“ ul. Pod
Vinohrady
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k budoucímu připojení na
inženýrské sítě – lokality Z6 „Na nivě“ v ulici Pod Vinohrady, k. ú. Troubsko, která se dotýká
pozemků parc.č. 1507/2 a parc.č. 1507/3 v k. ú. Troubsko, jejichž vlastníkem je obec
Troubsko, dle koordinační situace č. 02 datované 11/2018, za podmínky uzavření smlouvy o
právu provést stavbu mezi obcí Troubsko a investorem před provedením této stavby.
Usnesení bylo přijato.
3.7. Rada informativně
a) Stavební úřad Střelice:
- Rozhodnutí – změna stavby před dokončením – novostavba dvou
polyfunkčních objektů služeb a kanceláří s přidruženým bydlením na pozemku
parc.č. 188/1 – změna půdorysu stavby, změna konstrukčního systému střechy
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – kabelové rozvody VN a NN –
Troubsko, Jihlavská, VN, DTS, NN, AUSTRO
- Oznámení pokračování společného řízení – stavba chata k individuální rekreaci
na pozemku parc.č. 473, k. ú. Popůvky u Brna
b) SVaK Ivančice – Zápis a schválené dokumenty z Valné hromady SVaK Ivančice
c) Exekutorský úřad Brno-venkov – Usnesení o nařízení dalšího elektronického
dražebního jedená – zahájení elektronického dražebního jednání dne 15. 1. 2019 v 14
hod. – č.j. 137 Ex 15394/14-125
d) Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Brno-venkov – poděkování za
spolupráci
e) EKO-KOM, a.s. – poděkování za spolupráci v roce 2018, Dotazník 2018
f) MěÚ Šlapanice:
- Oznámení o zahájení správního řízení – seznámení s podklady pro vydání
rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu a
nájezdu na silnici č. II/602 – na parc.č. 1481/1 pro připojení pozemku parc.č.
1221 a 1222 přes pozemek parc.č. 1481/3 a 1481/18 v rámci akce „Stavební
úpravy RD Troubsko, Jihlavská 107“
- Výzva k seznámení s podklady závazného stanoviska – restaurování sousoší
sv. Cyrila a Metoděje, parc.č. 1493, kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP ČR
20704/7-8939
- Rozhodnutí – ZÁVAZNÉ STANOVISKO Č. 97/2018 – záměr restaurování
sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice, parc.č. 523, kulturní památka číslo
rejstříku ÚSKP ČR 21733/7-1062
- Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva –
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. U Rybníka u RD
č.p. 126/26 a u RD č. p. 16 a ul. Pod Vinohrady u RD č.p. 58a z důvodu
instalace zpomalovacích prahů a zpomalení dopravy v této zóně
g) MV ČR – školení zastupitelů obce
Usnesení: všechny informativní body bere rada na vědomí bez námitek.
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4. Různé
4.1. Cenová nabídka na navýšení svozu odpadu pro období 1. 1. 2019 – 31. 3. 2019 – AVE
CZ odpadové hospodářství
Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu ke schválení cenovou nabídku firmy
AVE CZ odpadové hospodářství, IČO: 49356089, na navýšení svozu odpadu pro období 1. 1.
2019 – 31. 3. 2019 v celkové výši 74.277 Kč bez DPH, tj. 85.418,55 Kč včetně DPH.
Usnesení bylo přijato.
4.2. Rozpočtové opatření č. 8/2018
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2018.
Usnesení bylo přijato.
4.3. Výběrové řízení na vedoucího pracovníka/ce poštovní přepážky Pošty Partner –
výsledek
Návrh usnesení: rada obce rozhodla o přijetí jedné pracovnice do pracovního poměru na
poštu Partner s nástupem od 15. 1. 2019.
Usnesení bylo přijato.
5. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 17:55 hod. následující schůze rady obce se bude konat v pondělí
7. ledna 2019 v 17 hod. na OÚ Troubsko.

Zapsala dne 20. 12. 2018 Ivana Šimečková

Vítězslav Volánek
místostarosta

Mgr. Markéta Bobčíková
starostka

3

