VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 15. 10. 2018
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 15. 10. 2018 přijala toto usnesení:
1. Zahájení a schválení pořadu schůze
Jednání bylo zahájeno starostkou v 17.00 hod., zapisovatelem byla určena paní I. Šimečková.
Rada obce schvaluje pořad jednání.
2. Kontrola bodů jednání z minulé rady
Žádné body z minulé rady.

3. Došlá pošta
3.1. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.:
8800090694_2/BVB
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č.: 8800090694_2/BVB se společností GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Ústní nad
Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČO:27935311,
Brno a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.
3.2. Návrh rozpočtu na rok 2019 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Troubsko
Návrh usnesení: rada obce rozhodla, že z důvodu končícího volebního období se nebude
vyjadřovat k návrhu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Troubsko na rok 2019 a
doporučuje ho projednat až novému složení rady obce.
Usnesení bylo přijato.
3.3. Žádost o doplnění vyjádření k akci „Obytný soubor Troubsko – Veselka, SO 09 –
Úprava stávajícího mostku“
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Obytný soubor
Troubsko – Veselka, obj. SO 09 – Úprava mostního objektu“ dle přiložené projektové
dokumentace označené k datu 07/2018.
Usnesení bylo přijato.
3.4. Řešení dopravní situace na ulici Veselka, U Rybníka a Pod Vinohrady
Návrh usnesení: rada obce rozhodla o oslovení odborné firmy na vyřešení dopravní situace
pomocí zpomalovacích prahů v lokalitě ul. Veselka, U Rybníka a Pod Vinohrady.
Usnesení bylo přijato.
3.5. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 pro Unie ROSKA ve výši 10.000
Kč
Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro rok
2019 pro Unii ROSKA, IČO: 64331016, ve výši 10.000 Kč.
Usnesení bylo přijato.
3.6. Parkování vozidel na ulici Nová
Usnesení: rada obce bere na vědomí informace o parkování vozidel na ulici Nové a
informuje Ing. M.K., že pozemky v lokalitě ul. Nová, které jsou v majetku obce Troubsko,
nejsou určeny k pronájmu, ani nejsou v současné době pronajímány.

3.7. Povinnosti podpůrných orgánů zapsat do Centrálního registru oznámení zahájení a
ukončení výkonu funkce všech veřejných funkcionářů
Usnesení: rada obce bere na vědomí Povinnosti podpůrných orgánů zapsat do Centrálního
registru oznámení zahájení a ukončení výkonu funkce všech veřejných funkcionářů, dle
informačního dopisu Ministerstva spravedlnosti ČR, č.j. MSP-42/2018-OSZ-SP/9 ze dne 5.
10. 2018.
3.8. Rada informativně
a) Stavební úřad Střelice:
- Územní souhlas – kabelová smyčka NN – Popůvky, chaty, sm. NN,
Brandejsová – na pozemku parc.č. 1049 a 1506/1
- Usnesení zastavení řízení o odstranění stavby – stavební úpravy a nástavba
objektu – objekt sídla společnosti s administrativou a bytovými jednotkami
v ul. Jihlavská – změna stavby na bytový dům na parc.č. 1193, 1194/4,
1195/1, 1196/1, 1198/1
- Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby – Stavba elektrického
vedení – VN162, odb. Troubsko, U dráhy, rek. 1-10
- Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby „Terénní úpravy na pozemcích
parc.č. 1289/48, 1289/49, 1289/50, 1289/51, 1289/52
- Oznámení zahájení územního řízení „kabelové vedení NN – č. 1030034350 –
Troubsko, Veselka, přípojka NN, Almbrok“
- Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby „ Veřejné osvětlení – ul.
Polní a Zámecká v Troubsku“ na parc. č. 35/1, 1483/1, 1490/1, 1490/2
- Rozhodnutí povolení výjimky – novostavba RD v ul. Družstevní na pozemku
parc.č. 1402
- Oznámení zahájení územního řízení – Přípojka vody a přípojka splaškové
kanalizace k pozemku v ul. Jihlavská na pozemku parc.č. 1289/46, 1481/1,
1521
- Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby – nástavba a stavební úpravy RD
v ul. U rybníka č.p. 170
- Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby – stavby na pozemku parc.č.
780/2, 1345/318, 1345/319, 1345/320, 1345/321
- Usnesení zastavení řízení o odstranění stavby – stavební úpravy a nástavba RD
v ul. Jarní č.p. 663
- Územní souhlas – zahradní sklady na pozemku za RD v ul. U Dráhy na parc.č.
335/2
- Rozhodnutí – schválení stavebního záměru – dvorní přístavba skladu u RD na
pozemku parc.č. 158 a 159
- Výzva – vyjádření k podanému odvolání – stavební úpravy a nástavba objektu
– objekt sídla společnosti s administrativou a bytovými jednotkami v ul.
Jihlavská – změna stavby na bytový dům
b) MěÚ Šlapanice:
- Rozhodnutí – schválení kanalizačního řádu stokové sítě pod názvem
„Kanalizační řád kanalizace Troubsko – Popůvky“ – skupinová kanalizace pro
veřejnou potřebu a stanoví podmínky, za kterých se schvaluje
- Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy
provozu na pozemní komunikaci – na silnici č. III/15269 –ul. Nár. Odboje
v křižovatce ul. Nár. Odboje s ul. Nová, č. III/15267 – v ul. Zámecká

v křižovatce ul. Zámecká a ul. Družstevní – z důvodu zajištění bezpečnosti
provozu – instalace dopravních zrcadel
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Troubsko, ul. Veselka, přeložka
kanalizace a vodovodu“ na pozemku parc.č. 1511/1
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Troubsko – chodník při ul. Jihlavská
(dostavba chodníku)“ parc.č. 1481/29
Usnesení: všechny informativní body bere rada na vědomí bez námitek.
4. Různé
4.1. Smlouva 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, Smlouvu o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu obce pro rok 2018 pro Včelařský spolek ve Střelicích u Brna,
IČO:06278205, Střelice, ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.
4.2. Dohoda o provedení práce – Obnovení nátěrových povrchů herních prvků na dětském
hřišti Troubsko
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Dohodu o provedení práce na obnovení nátěrových
povrchů herních prvků na dětském hřišti Troubsko s p. O. S. v celkové výši 6.001 Kč a
pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.
4.3. Rozpočtové opatření č. 5/2018
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2018.
Usnesení bylo přijato.
4.4. Cenová nabídka na lajnování sportovního povrchu u ZŠ včetně sportovního vybavení
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN s.r.o., IČO: 25560191, Zlín na lajnování sportovního povrchu u ZŠ Troubsko včetně
sportovního vybavení v celkové částce 132.722,02 Kč bez DPH, tj. 160.593,64 Kč včetně
DPH.
Usnesení bylo přijato.
5. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod. následující schůze rady obce se bude konat v pondělí
29. 10. 2018 od 17.00 hod.
Zapsala dne 17. 10. 2018 I
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