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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 29. 7. 2019 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 29. 7. 2019 přijala toto usnesení: 

 

Průběh jednání Rady  obce: 

 

1. Zahájení a schválení pořadu schůze 

 

Jednání bylo zahájeno starostkou v 17:00 hod., zapisovatelem byla určena paní I. Šimečková. 

Starostka seznámila členy rady s návrhem pořadu schůze. Dáno hlasovat o schválení pořadu 

schůze. 

Rada obce schvaluje pořad jednání. 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o vyjádření k územnímu řízení RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK   

Návrh usnesení: rada obce prostuduje žádost o vyjádření k územnímu řízení 

RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o poskytnutí úvěru z FRB obce Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení  poskytnutí úvěru 

panu M. S. ve výši 50.000 Kč z Fondu rozvoje bydlení obce Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Připomínky k Návrhu zadání ÚP Troubsko  

Usnesení: rada obce bere na vědomí  podnět na pořízení změny územního plánu, týkající se  

pozemků parc.č. 1456/281, 1456/282, 1456/110, 1456/111, 1456/82, 1456/83  v k. ú. 

Troubsko a zařadí jej do procesu přípravy územního plánu obce, kterým se bude v nejbližším 

období nově zabývat v celém jeho rozsahu. 

 

 

3.4. Připomínky k Návrhu zadání ÚP Troubsko  

Usnesení: rada obce bere na vědomí  podnět na pořízení změny územního plánu, týkající se  

pozemku parc.č. 1456/248 v k. ú. Troubsko a zařadí jej do procesu přípravy územního plánu 

obce, kterým se bude v nejbližším období nově zabývat v celém jeho rozsahu. 

 

 

3.5. Připomínky k Návrhu zadání ÚP Troubsko  

Usnesení: rada obce bere na vědomí  podnět na pořízení změny územního plánu, týkající se  

pozemku parc.č. 1424/1 v k. ú. Troubsko a zařadí jej do procesu přípravy územního plánu 

obce, kterým se bude v nejbližším období nově zabývat v celém jeho rozsahu. 

 

3.6. Připomínky k Návrhu zadání ÚP Troubsko  

Usnesení: rada obce bere na vědomí  podnět na pořízení změny územního plánu, týkající se  

pozemku parc.č. 1266/46 v k. ú. Troubsko a zařadí jej do procesu přípravy územního plánu 

obce, kterým se bude v nejbližším období nově zabývat v celém jeho rozsahu. 
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3.7. Oznámení místa a doby konání veřejného projednání návrhu ÚP Ostopovice  

Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí oznámení místa a doby konání veřejného 

projednání návrhu ÚP Ostopovice. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. PETICE občanů Troubska za rozšíření vlakového spojení Troubsko-Brno a Brno-

Troubsko na interval 1x za hodinu   

Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí PETICI občanů Troubska za rozšíření vlakového 

spojení Troubsko-Brno a Brno-Troubsko na interval 1x za hodinu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.9. Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí/územnímu souhlasu „Doplňkové stavby 

k RD Troubsko-Rizman, č.p. 763 na parc.č. 188/2   

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k územnímu 

rozhodnutí/územnímu souhlasu ke stavbě „Doplňkové stavby k RD Troubsko-Rizman, č.p. 

763 na parc.č. 188/2 dle předložené projektové dokumentace datované 06/2019. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.10. Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí a ohlášení stavby/stavebnímu povolení 

„Skladovací hala Troubsko – DOBOS v k. ú. Troubsko na parc.č. 1457/91, 225/3, 225/17, 

225/16, 1497/116, 1457/118“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k územnímu rozhodnutí a ohlášení 

stavby/stavebnímu povolení pro stavbu „Skladovací hala Troubsko – DOBOS v k. ú. 

Troubsko na parc.č. 1457/91, 225/3, 225/17, 225/16, 1497/116, 1457/118“ dle předložené 

projektové dokumentace datované 03/2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.11. Žádost o souhlas s předloženým stavebním záměrem a s DIO akce „II/602 Veselka – 

Popůvky  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k předloženému stavebnímu 

záměru a k dopravně inženýrskému opatření k akci  „II/602 Veselka – Popůvky“, pro potřeby 

vydání stavebního povolení.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3.12. Nabídka poskytování právních služeb advokátky JUDr. Martiny Řezníčkové, Ph.D.  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje obchodní podmínky spolupráce s JUDr. Martinou 

Řezníčkovou, Ph.D., Brno a pověřuje starostku uzavřením Smlouvy o poskytování právních 

služeb a jejím podpisem. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.13. Žádost o zavedení vodovodního řadu do chatové oblasti Lísky, k. ú. Troubsko  

Usnesení: rada obce bere na vědomí žádost majitelů chat v lokalitě Lísky, k. ú. Troubsko o 

zavedení vodovodního řadu.  

 

3.14. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání – provozní objekt – 

skladová hala v provozním areálu v Troubsku, ul. Jihlavská, na pozemku parc.č. 

1289/41 a 1289/46  
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b) Magistrát města Brna: 

- Veřejné projednání Návrhu změny ÚP města Brna B7/18CM-MČ Brno-Střed, k. ú. 

Zábrdovice, nový pavilon Úrazové nemocnice v Brně, lokalita Ponávka  

- Veřejné projednání Návrhu změny ÚP města Brna B5/18-CM-MČ Brno-Vinohrady, 

MČ Brno-Židenice, lokalita Viniční – Šedová včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území  

c) MND a.s. Hodonín – Vyjádření k Návrhu zadání ÚP Troubsko  

d) E.ON Distribuce, a.s. – Vyjádření k Návrhu zadání ÚP Troubsko  

e) Ministerstvo obrany ČR – Stanovisko k Návrhu zadání ÚP Troubsko  

f) Ministerstvo dopravy ČR – Uplatnění požadavků k Návrhu zadání ÚP Troubsko  

g) SŽDC – Vyjádření k návrhu zadání ÚP Troubsko  

h) ŘSD ČR – Vyjádření k návrhu zadání ÚP Troubsko  

i) NET4GAS – Vyjádření k návrhu zadání ÚP Troubsko  

j) KÚ JMK – termín Přezkoumání hospodaření Obce Troubsko  

k) Ministerstvo dopravy ČR – Rozhodnutí povolení předčasného užívání stavby 

„Dálnice D1 km 189,5 – 193,8 vpravo“  

l) Ministerstvo dopravy ČR – Rozhodnutí povolení částečné uzavírky dálnice D1 

v souvislosti s akcí „D1 – rekonstrukce vozovky v km 189,530 – 193,800 vpravo i 

vlevo (III.etapa)“  

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

 

4. Různé 

 

4.1. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví „Prodloužení inženýrských sítí RD 

Troubsko na pozemku parc.č. 1442/119  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví 

„Prodloužení inženýrských sítí RD Troubsko na pozemku parc.č. 1442/119 a pověřuje 

starostku jejím podpisem.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Dodatek č. 21 ke Smlouvě o vkladu majetku do hospodaření ze dne 10. 2. 2003 

uzavřené mezi smluvními stranami SVaK Ivančice a Obcí Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dodatek č. 21 ke smlouvě o vkladu do hospodaření 

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, IČO: 49458892, Ivančice a pověřuje starostku k jeho 

podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Cenová nabídka „Stavební úpravy prostoru hřbitova v Troubsku – rekonstrukce 

márnice a odběrné místo na zalévání“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy DIMENSE v.o.s., IČO: 

27753379, Brno na zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy prostoru 

hřbitova v Troubsku – rekonstrukce márnice a odběrné místo na zalévání“ v celkové částce 

74.778 Kč včetně DPH a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Cenová nabídka – položkový rozpočet stavby na akci „Sanace ZŠ Troubsko“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Petr Bednář., IČO:75772639, 

Troubsko na akci „Sanace ZŠ Troubsko“, v celkové částce 49.999 Kč včetně DPH a pověřuje 

starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 
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4.5. Cenová nabídka č. 19062 k dovybavení víceúčelového a dětského hřiště Troubsko   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy BPZ Metal s.r.o. , 

IČO:2928288, Troubsko na dovybavení víceúčelového a dětského hřiště Troubsko v celkové 

částce 79.013 Kč včetně DPH a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Cenová nabídka – „Pasport – Základní škola Troubsko, ul. Školní“ - kompletní PD 

skutečného stavu objektu ZŠ Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy David Šprincl, IČO:01112333, 

Troubsko na akci „Pasport – Základní škola Troubsko, ul. Školní“, v celkové částce 27.700 

Kč a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Zachování průchodu z ul. Sadové na stezku kolem potoka v lokalitě pod kostelem  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla přizvat majitele pozemku parc.č. 1446/178 k. ú. 

Troubsko na příští jednání rady obce.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Dohoda o provedení práce s Ing. arch. Dagmar Květovou, Brno na poskytování 

poradenství ve stavební činnosti. 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dohodu o provedení práce s Ing. arch. Dagmar 

Květovou, Brno na poskytování poradenství ve stavební činnosti a pověřuje starostku 

k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19 hod. následující schůze rady obce se bude konat ve středu    

21. 8. 2019 od 17.00 hod. 

 

 

Vyhotovila dne  31. 7. 2019 Ivana Šimečková 

 

 

 

       Vítězslav Volánek                                                    Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                    starostka 

 

 

 

 

 




