
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 19. 3. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 19. 3. 2018 přijala toto usnesení: 

 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o vyjádření k uzavírce a vedení objízdné trasy „II/602 Ostrovačice – 

průtah“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k uzavírce a vedení objízdné trasy 

pro akci „II/602 Ostrovačice – průtah“ v termínu od 26. 3. 2018 do 25. 5. 2018 dle 

přiložených situačních výkresů. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o vydání souhlasu s připojením na pozemní komunikaci  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě připojení na pozemní 

komunikaci č. III/15267 ul. Vyšehrad parc.č. 665/1, dle předložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Výpověď veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku 

projednávání přestupků ke dni 30. 6. 2018 Město Šlapanice 

Usnesení: rada obce bere na vědomí Výpověď veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku projednávání přestupků ke dni 30. 6. 2018 – Město Šlapanice. 

 

3.4. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Usnesení zastavení řízení o odstranění stavby – dvorní stavby u RD – dvorní 

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

- Územní souhlas – vodovodní a kanalizační přípojka k RD Školní 68 na parc.č. 

494  

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – dokončená stavba – nástavba a 

stavební úpravy RD Jihlavská č.p. 101  

b) MěÚ Šlapanice: 

- Rozhodnutí – stavební povolení zasakovací retenční nádrž firma KLEIS, spol. 

s r.o. Brno, na pozemku parc.č. 1289/65  

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – změna termínu – stavba na pozemku 

parc.č. 1194/6, 1194/7, 1198/1  

- Rozhodnutí – změna stavby před dokončením – novostavba RD včetně 

technického a dopravního napojení v ul. Hraničky na pozemku parc.č. 1397  

c) Katastrální úřad pro JMK – Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. 

V-2662/2018-703 – věcné břemeno užívání a provozování vedení parc.č. 35/2  

d) OSSZ Brno – venkov – Rozhodnutí o prominutí penále ve výši 109 Kč za období 21. 

11. 2017 – 23. 11. 2017 na základě žádosti podané dne 21. 2. 2018  

e) ALDYCO – Oznámení provádění průzkumných prací  na akci „Troubsko – Diviš – 

Odstavní plocha autodopravy s provozním zázemím – záchranný archeologický 

průzkum na parc.č. 1289/73-6  

f) MěÚ Rosice, odbor dopravy – Oznámení o zahájení správního řízení a seznámení 

s podklady pro vydání rozhodnutí – úplná uzavírka komunikace č. II/386 v úseku od 

křižovatky komunikace č. II/602 x II/386 po najížděcí rampu MÚK Ostrovačice D1 pro 

směr Brno od 26. 3. 2018 do 25. 5. 2018, úplná uzavírka komunikace č. II/386 v úseku 



od křižovatky komunikace č. II/602 x II/386 po najížděcí rampu MÚK Ostrovačice D1 

pro směr na Brno, částečná uzavírka provozu na komunikaci č. II/386 v úseku od 

rampy MÚK Ostrovačice D1 pro směr na Brno po odbočku do areálu firmy Jerex a.s. – 

od 21. 5. – 25. 5. 2018  

g) Krajský úřad JMK, odbor ŽP – Usnesení zastavení řízení o povolení vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových – Troubský potok  

h) OSSZ Brno – venkov – Protokol o kontrole č. 279/18/773 – nebyly zjištěny nedostatky  

 

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

 

4. Různé 

 

4.1. Výběr zhotovitele k VZ 1/2018 Oprava střechy budovy základní školy Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o zhotoviteli a schvaluje cenovou nabídku firmy Milan 

Sedlák Tesařství, IČ: 61692999, Velká Bíteš, na opravu střechy budovy základní školy 

Troubsko v celkové částce 321.633 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.2. Vyhlášení veřejné zakázky VZ 3/2018 Rekonstrukce chodníků a oprava VO  na ul. 

Školní 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje  vyhlášení veřejné zakázky VZ 3/2018 Rekonstrukce 

chodníků a oprava VO  na ul. Školní. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.3. Vyhlášení veřejné zakázky VZ 4/2018 Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje  vyhlášení veřejné zakázky VZ 4/2018 Troubsko, ul. 

Veselka, oprava komunikací. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.4. Vyhlášení veřejné zakázky VZ 5/2018 Oprava zábradlí na ul. Školní 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje  vyhlášení veřejné zakázky VZ 5/2018 Oprava zábradlí 

na ul. Školní. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.5. Příkazní smlouva k VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Příkazní smlouvu s p. Martinou Mazuchovou, IČ: 

69716218, Prušánky na zrealizování zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení 

k projektu VZ 2/2016 Výstavba víceúčelového hřiště a pověřuje starostku k podpisu této 

smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.6. Vypracování mostních klasifikačních prohlídek lávek pro pěší a pojížděných mostních 

konstrukcí přes Aušperský potok 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vypracování mostních klasifikačních prohlídek 

stávajících 4 ks lávek pro pěší a 2 ks pojížděných mostních konstrukcí před Aušperský potok  



firmou PS MOZADO s.r.o., IČO: 03559840, Sobotovice v celkové částce 108.900 Kč včetně 

DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

Zapsala dne 26. 3. 2018 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Blanka Končická MBA                                            Irena Kynclová 

            místostarostka                                                           starostka 


