VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 26. 9. 2018
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 26. 9. 2018 přijala toto usnesení:
2.

Kontrola bodů jednání z minulé rady

Žádost o vyjádření k akci „Obytný soubor Troubsko – Veselka, SO 01 komunikace“
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Obytný soubor
Troubsko – Veselka, obj. SO 01 – komunikace“ dle přiložené projektové dokumentace
označené k datu 07/2018.
Usnesení bylo přijato.
2.1.

Žádost o vydání stanoviska k PD „Obytný soubor Troubsko – Veselka“ –
výstavba inženýrských sítí
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k výstavbě IS pro „Obytný
soubor Troubsko – Veselka“ – výstavba inženýrských sítí, dle přiložené projektové
dokumentace označené k datu 06/2018.
Usnesení bylo přijato.
2.2.

Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře k ohlášení stavby „Obytný soubor
Troubsko – Veselka – SO 12.1 až 12.10 – Rodinný dům
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k akci „Obytný soubor Troubsko
– Veselka, SO 12.1 až 12.10 – Rodinný dům“ dle předložené projektové dokumentace
označené k datu 07/2018.
Usnesení bylo přijato.
2.3.

3. Došlá pošta
3.1. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci vodovodní přípojky u RD Školní
č.p. 34
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k vybudování vodovodní přípojky
u RD Školní č.p. 34 na pozemku parc.č. 530, dle přiložené projektové dokumentace.
Usnesení bylo přijato.
3.2.

Rada informativně

a) Stavební úřad Střelice:
- Rozhodnutí – povolení výjimky – novostavba RD v ul. Družstevní na pozemku
parc.č. 515
- Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení „Novostavba RD včetně
dopravního a technického napojení v ul. Družstevní na pozemku parc. č.
1403/1, 1403/2, 1403/4, 1403/5“
- Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby – stavba v podnikatelském areálu
– skladový kontejnerový objekt na parc.č. 1289/37
b) MěÚ Šlapanice:
- Pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby „Troubsko, ul. Veselka,
přeložka kanalizace a vodovodu“ na pozemku parc.č. 1511/1
- Informace o prodloužení výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci
dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkové dotace – do 31. 3.
2019

Kolaudační souhlas s užíváním „Servisní a prodejní centrála Troubsko,
dešťová kanalizace a vsaky“ na parc.č. 1266/15, 1266/32, 1266/33, 1266/34
c) Krajský úřad JMK – Rozhodnutí povolení společnosti Brinkman Polska Sp. z o.o.
výjimky ze zákazu a základních podmínek ochrany čmeláka zemního pro dovoz, držení
a nabízení k prodeji za předpokladu splnění podmínek v rozhodnutí č.j. JMK
127514/2018
d) Protokol o kontrole Obce Troubsko – dodržování krizového zákona a předpisů
vydaných k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových
situací – s výsledkem Obec plní úkoly uvedené v krizovém zákoně.
e) Ministerstvo dopravy ČR – Rozhodnutí povolení předčasného užívání stavby „Dálnice
D1 Rekonstrukce vozovky km 182,0 – 189,7 vpravo“
f) KÚ JMK – Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce Troubsko za rok 2018
– 8. – 9. 10. 2018
g) Obec Troubsko ve spolupráci se ZŠ a MŠ Troubsko pořádá BURZU dětského oblečení
a dětských potřeb dne 13. 10. 2018 v době 9 – 11 hod. v sále Katolického domu
Troubsko.
Usnesení: všechny informativní body bere rada na vědomí bez námitek.
-

4. Různé
Cenová nabídka za mimořádný svoz směsného komunálního odpadu dne 3. 10.
2018
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., IČO: 49356089, Praha za mimořádný svoz směsného komunálního
odpadu dne 3. 10. 2018 v celkové výši maximálně 30.000 Kč včetně DPH.
Usnesení bylo přijato.
4.1.

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2018 pro Včelařský spolek ve
Střelicích u Brna ve výši 5.000 Kč
Návrh usnesení: rada obce schvaluje, na základě žádosti, poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce pro rok 2018 pro Včelařský spolek ve Střelicích u Brna, IČO:06278205,
Střelice, ve výši 5.000 Kč.
Usnesení bylo přijato.
4.2.

4.3. Cenová nabídka na 3 ks dopravních zrcadel v obci Troubsko
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Znakom s.r.o., IČO: 26264641,
Brno na 3 ks dopravních zrcadel a jejich montáž v celkové částce 24.670 Kč bez DPH, tj.
29.851 Kč včetně DPH.
Usnesení bylo přijato.

Zapsala dne 1. 10. 2018
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