
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 8. 1. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 8. 1. 2018 přijala toto usnesení: 

 

2. Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.2. Žádost o vyjádření k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 1442/118  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko s plánovanou výstavbou rodinného 

domu na pozemku parc.č. 1442/118 dle předložené projektové dokumentace, označené k datu 

07/2017. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.2.a) Žádost o vyjádření k prodloužení komunikace – parc.č. 1442/119   

Návrh usnesení: rada obce neschvaluje prodloužení komunikace na pozemku parc.č. 

1442/119, který je v soukromém vlastnictví. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.2.b) Žádost o vyjádření k prodloužení inženýrských sítí parc.č. 1442/119   

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k napojení a prodloužení 

inženýrských sítí – vodovodního řadu, dešťové kanalizace, plynovodu, kabelů NN, dle 

přiložené projektové dokumentace, označené k datu 7/2017. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2018 pro TJ Sokol Troubsko ve výši 

200.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2018 pro TJ Sokol Troubsko, IČ: 48480584  ve 

výši 200.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2018 pro Katolický dům Troubsko, 

z.s. ve výši 250.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2018   pro Katolický dům Troubsko, z.s.  ve výši 

250.000 Kč.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2018 pro SK Veselka ve výši 70.000 

Kč   

Návrh usnesení: rada obce požaduje doplnění povinných příloh k  žádosti o  poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 2018 pro SPORTOVNÍ KLUB VESELKA, z.s.. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: BM-014330046213/003 „Troubsko, 

Ostopovická, prip. NN, Putna“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: BM-

014330046213/003 s E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, IČ: 28085400 a pověřuje 

starostku k podpisu této smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 



 

3.5. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: BM-014330046197/001 „Troubsko, 

Zámecká, sm.. NN, ZŠ“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: BM-

014330046197/001 s E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, IČ: 28085400 a pověřuje 

starostku k podpisu této smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: BM-014330046161/001   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: BM-

014330046161/001 s E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, IČ: 28085400 a pověřuje 

starostku k podpisu této smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Žádost o vyjádření k PD pro vodoprávní řízení – Novostavba provozního objektu 

firmy KLEIS, spol. s r. o. – část VRTANÁ STUDNA  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko pro vodoprávní řízení 

k novostavbě provozního objektu firmy KLEIS, spol. s r.o.  – část VRTANÁ STUDNA na 

pozemku parc. č. 1289/65, dle předložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.8. Žádost o vyjádření k PD pro vodoprávní řízení – Novostavba provozního objektu 

firmy KLEIS, spol. s r. o. – část SO 05 – Likvidace dešť. vod  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko pro vodoprávní řízení 

k novostavbě provozního objektu firmy KLEIS, spol. s r.o.  – část SO 05 – Likvidace dešť. 

vod na pozemku parc. č. 1289/65, dle předložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.9. Žádost o odsouhlasení dočasného dopravního značení u stavby dvou polyfunkčních 

objektů na ul. Nár. Odboje na parc.č. 188/1  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k dočasnému dopravnímu značení 

u stavby dvou polyfunkčních objektů na ul. Nár. Odboje,  parc.č. 188/1 z důvodu připojení 

vodovodního řadu a přípojky splaškové kanalizace, dle přiložené situace dopravně-

inženýrských opatření ze dne 4. 12. 2017. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.10. Žádost o spolupráci – sběr textilu  

Návrh usnesení: rada obce neschvaluje spolupráci s firmou TextilEco a.s., Boskovice, na 

sběr textilu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.11. Žádost o vyjádření ke stavbě RD  na pozemku parc.č. 350/1   

Návrh usnesení: rada obce prostuduje a rozhodne na příštím zasedání rady obce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 



3.12. Vyjádření k zamítavému stanovisku k žádosti o odkup pozemku pod korytem VT 

Aušperský potok a současně stavbou podélné úpravy toku „Aušperský potok“, k. ú. 

Troubsko  

Usnesení: rada obce bere na vědomí vyjádření společnosti Lesy ČR k zamítavému 

stanovisku odkupu pozemku parc.č. 1297/5 o výměře 420 m2  pod korytem VT Aušperský 

potok a současně stavbou podélné úpravy toku „Aušperský potok“, k. ú. Troubsko. 

 

 

3.13. Žádost o vyjádření k PD pro stavební řízení – Troubsko – Dopravní napojení lokality 

Horní Louky  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko pro stavební řízení na akci  

„Troubsko – Dopravní napojení lokality Horní Louky“, dle přiložené projektové 

dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.14. Žádost o stanovisko k dodatečnému povolení stavby – Rekreační chata, chatová oblast 

Páneček, Troubsko, parc.č. 990 a 991  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě rekreační chaty na 

pozemku parc.č. 990 a 991 v chatové oblasti Páneček, k. ú. Troubsko, dle přiložené 

projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.15. Žádost o provedení změny v Územním plánu obce Troubsko   

Návrh usnesení: rada obce vydává nesouhlasné stanovisko se změnou v územním plánu 

obce Troubsko. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.16. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2018 pro TJ Sokol Troubsko  ve výši 

25.000 Kč   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro rok 

2018 pro Tělocvičnou jednotu  Sokol Troubsko, IČ: 65264011  ve výši 25.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.17. Žádost o poskytnutí služby sociální péče pro p. A.N.  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče dovoz a 

donáška obědu do domu č. 1/2018 pro p. A.N., a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.18. Žádost o zbudování závlahy celého fotbalového hřiště, včetně vyčištění vrtu a 

zakoupení zásobníku na vodu   

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o vybudování závlahy celého fotbalového hřiště v obci 

Troubsko na pozemku parc.č. 1552/1.  

Usnesení bylo přijato. 

 

3.19. Podnět k nápravě průběhu cesty vedené v obecní části Troubsko – Veselka parc.č. 

1256/67   

Návrh usnesení: rada obce prostuduje a vyjádří se na příštím zasedání rady obce. 

Usnesení bylo přijato. 

 



3.20. Vyjádření k „Územní studii nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 

metropolitní rozvojové oblasti Brno“  

Návrh usnesení: rada obce prostuduje a vyjádří se na příštím jednání rady obce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.21. Vyjádření k „Studii proveditelnosti Železničního uzlu Brno“   

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o nevydávání žádného stanoviska ke Studii 

proveditelnosti Železničního uzlu Brno. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.22. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Oznámení zajení společného řízení – změna stavby před dokončením – 

novostavba RD včetně technického a dopravního napojení v ul. Hraničky na 

pozemku parc.č. 1397  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – stavební úpravy střešní 

konstrukce věže kaple Všech Svatých v Troubsku parc.č. 480   

- Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí – Úprava silnice II/602 včetně 

vjezdu na pozemek firmy na pozemku parc.č. 1257/2, 1267/6 a 1481/1  

- Oznámení o zahájení řízení – dvorní stavba u RD – dvorní přístřešek s garáží a 

vnější schodiště k RD na pozemku parc.č. 1119/1  

- Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání – dvorní stavba u RD – 

dvorní přístřešek s garáží a vnější schodiště k RD na pozemku parc.č. 1119/1  

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – stavební činnost na pozemcích v ul. 

Jihlavská parc.č. 1289/54, 1289/55, 1289/56, 1289/58, 1289/59, 1289/60, 

1289/61  

- Územní souhlas – připojení NN – Troubsko, Nár. Odboje, p.NN, Kostelecký 

na pozemku parc.č. 431/1, 431/3, 432/1  

- Rozhodnutí o změně stavby před dokončením – výstavba dvou polyfunkčních 

objektů služeb a kanceláří s přidruženým bydlením na pozemku parc.č. 188/1  

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – půdní vestavba v RD Zámecká č.p.88  

b) MěÚ Šlapanice: 

- Usnesení o přerušení vodoprávního řízení ve věci povolení s nakládáním 

s povrchovými vodami a povolení stavby vodního díla „SO 05 Likvidace 

dešťových vod“ na pozemku parc. č. 1289/65  

c) JUDr. Blažková, Ph.D., soudní exekutor – Usnesení o zastavení exekuce č.j. 006 EX 

390/14-85 z důvodu ustanovení §268 odst. 1 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb. ve spojení 

s ustanovením § 55 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb.   

d) Krajský úřad JMK – „Školící středisko řidičů Troubsko“, k. ú. Troubsko, okr. Brno-

venkov – ukončení procesu posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životního prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů  

e) Policie ČR – Kontrola dodržování stanovených limitů rychlosti – sdělení – v roce 2017 

– bylo zjištěno 11 přestupků  

f) Ohlášení hydrogeologického průzkumného vrtu na pozemku parc.č. 901/1   

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

 

 



4. Různé 

 

4.1. Bublinkový karneval obce Troubsko 

Usnesení:  rada obce bere na vědomí pořádání akce Bublinkový karneval obcí Troubsko dne 

28. 1. 2018. 

 

4.2. Zřízení nových sběrných hnízd v obci Troubsko 

Usnesení: rada obce bere na vědomí situaci nedostačujícího počtu sběrných nádob ve 

sběrných hnízdech v obci Troubsko. 

 

 

 

 

Zapsala dne 15. 1. 2018 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Ing. Blanka Končická MBA                                            Irena Kynclová 

            místostarostka                                                           starostka 




