
VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 9. 5. 2018 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 9. 5. 2018 přijala toto usnesení: 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 

 

2.1. Žádost o vyjádření k PD pro sloučené územní a stavební řízení „AC1709-

Troubsko-Novostavba RD Kubíček – při ul. Družstevní“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k napojení IS v ul. Družstevní a ke 

stavbě „Troubsko-Novostavba Kubíček – ul. Družstevní“ dle přiložené projektové 

dokumentace označené k datu 02/18. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.1.a)  Smlouva o právu provést stavbu „AC1709-Troubsko-Novostavba RD Kubíček“ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu ke stavbě „AC1709 – 

Troubsko – Novostavba RD Kubíček“ na pozemku parc.č. 1514/1 a pověřuje starostku 

k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o vyjádření k PD – Troubsko – Dopravní napojení pozemku firmy 

AUSTROBAUMASCHINEN, s.r.o. v Troubsku  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko na stavbu „Dopravní napojení 

pozemku firmy AUSTROBAUMASCHINEN, s.r.o. v Troubsku“ dle přiložené projektové 

dokumentace označené k datu 03/2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.1.a)  Smlouva o právu provést stavbu „AC1714.2 – Troubsko – AUSTRO Baumaschinen – 

Dopravní napojení“ 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „AC1714.2 – 

Troubsko – AUSTRO Baumaschinen -  Dopravní napojení“ a pověřuje starostku k jejímu 

podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o vyjádření k PD pro sloučené územní a stavební řízení „AC1621-Troubsko-

Novostavba BD – při ul. Pod Vinohrady“  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o doložení územně plánovací informace k pozemku 

parc.č. 1115, 1117/1, 1117/2, 1119/2, 1119/3, 1122/1, 1123/1, 1123/2, 1125/2, 1125/3, 

1125/4, 1128/14 z MěÚ Šlapanice, odboru výstavby, odd. územního plánování a památkové 

péče. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o připojení ke kanalizaci RD Lišky 177/1  z ulice Lišky  

Návrh usnesení: rada obce rozhodla projednání možnosti prodloužení hlavního řadu v ul. 

Lišky s Ing. J. Švestkou, projektantem. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 



3.4. Žádost o připojení ke kanalizaci RD Nár. Odboje 75  z ulice Lišky   

Návrh usnesení: rada obce rozhodla projednání možnosti prodloužení hlavního řadu v ul. 

Lišky s Ing. J. Švestkou, projektantem. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s.  

Návrh usnesení: rada obce neschvaluje poskytnutí finanční dotace společnosti Linka 

bezpečí, z. s. ve výši 10.000 Kč. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.6. Žádost o souhlas se stavbou – RD Troubsko přístavba zastřešení na parc.č. 1455/11  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko se stavbou „RD Troubsko 

přístavba zastřešení“ na pozemku parc.č. 1455/11 dle přiloženého situačního výkresu. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Rozhodnutí – územní rozhodnutí o umístění stavby – přípojka vody a přípojka 

splaškové kanalizace k pozemku v ul. Jihlavská vedené po parc.č. 1289/53, 

1481/1, 1521  

- Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby změny stavby na bytový dům na 

parc.č. 1193, 1194/4, 1195/1, 1195/4, 1196/1  

- Oznámení o pokračování společného řízení – bytový dům v ul. U Lednice na 

parc.č. 787/1, 788/1, 789/1, 1345/314  

b) SVaK Ivančice – Závěrečný účet – návrh – za rok 2017. 

c) SVaK Ivančice – Pozvánka na řádnou valnou hromadu 22. 5. 2018 v 10 hod. restaurace 

Dobrá chvíle v Neslovicích  

d) Finanční úřad pro JMK – Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2018  

e) Ministerstvo dopravy – Rozhodnutí o částečné uzavírce dálnice D1 v rámci akce „D1 – 

rekonstrukce vozovky, km 181,827 – 189,530 vlevo“  

f) MěÚ Šlapanice – územně plánovací informace k pozemkům parc.č. 51/1, 52/1, 52/2, 

53, 54, 55, 56, 57  

g) MěÚ Šlapanice – Rozhodnutí – vydání povolení k odběru podzemních vod a vrtaná 

studna na parc.č. 1017  

h) Státní pozemkový úřad – Monitoring eroze zemědělské půdy 2018  

i) MV ČR – Analýza údajů o výkonu matričních úřadů  

j) MF ČR – Rozhodnutí o rozkladu podaném společností SYNOT TIP, a.s.  proti 

rozhodnutí MF ČR – zrušení rozhodnutí č.j. MF-3685/2017/34-7  

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

 

4. Různé 

 

4.1. Rozpočtové opatření č. 1/2018  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Rozpočtové opatření – změna rozpisu č. 1  

Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí  Rozpočtové opatření – změna rozpisu č. 1. 

Usnesení bylo přijato. 



4.3. Účetní závěrka obce Troubsko za rok 2017 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu ke schválení Účetní závěrku obce 

Troubsko za rok 2017.  

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Nákup zahradního domku na zahradu MŠ Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje zakoupení zahradního domku na zahradu MŠ Troubsko 

v celkové částce 25.285 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Výběr zhotovitele k VZ 6/2018 Oprava VO na ul. Polní včetně zadláždění chodníku 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o zhotoviteli k VZ 6/2018 Oprava VO na ul. Polní 

včetně zadláždění chodníku firmě JaRo elektro s.r.o., IČO: 26936771, Nebovidy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5.a) Smlouva o dílo k VZ 6/2018 Oprava VO na ul. Polní včetně zadláždění chodníku 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o dílo 

k VZ 6/2018 Oprava VO na ul. Polní včetně zadláždění chodníku s firmou JaRo elektro s.r.o., 

IČO: 26936771, Nebovidy v částce 1,547.484 Kč včetně DPH. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Vyhlášení VZ 12/2018 Obnova Boží muky před RD č.p. 71 v Troubsku 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení VZ 12/2018 Obnova Boží muky před RD 

č.p. 71 v Troubsku. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Vyhlášení VZ 13/2018 Oprava komunikace u hřbitova 

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyhlášení VZ 13/2018 Oprava komunikace u hřbitova. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.8. Realizace VZ 15/2017 Obnova zahrady MŠ Troubsko 

Návrh usnesení: rada obce rozhodla o realizaci  VZ 15/2017 Obnova zahrady MŠ Troubsko 

z rozpočtu obec Troubsko na rok 2018.  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Zapsala dne 14. 5. 2018 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Ing. Blanka Končická MBA                                            Irena Kynclová 

            místostarostka                                                           starostka 

 

 

 


