VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 10. 4. 2019
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 10. 4. 2019 přijala toto usnesení:
Průběh jednání Rady obce:
1. Zahájení a schválení pořadu schůze
Jednání bylo zahájeno starostkou v 16.30 hod., zapisovatelem byla určena paní I. Šimečková.
Rada obce schvaluje pořad jednání.
2. Kontrola bodů jednání z minulé rady
2.1. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 pro Včelařský spolek ve
Střelicích u Brna ve výši 10.000 Kč
Návrh usnesení: rada obce schvaluje na základě žádosti, poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce pro rok 2019 pro Včelařský spolek ve Střelicích u Brna, IČO:06278205,
Střelice, ve výši 10.000 Kč na činnost Včelařského spolku.
Usnesení bylo přijato.
2.2. Cenová nabídka na odborné posouzení stávajícího stavu „Schodiště + rampa na
Veselce k. ú. Troubsko (768715)“
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy David Šprincl, IČO: 01112333,
Troubsko v celkové částce 5.000,- Kč na zpracování odborného posudku na „Schodiště +
rampu na Veselce k. ú. Troubsko (768715)“ a pověřuje místostarostu k vystavení
objednávky.
Usnesení bylo přijato.
2.3. Cenová nabídka na zřízení vyhrazeného parkovacího stání v ul. Nár. Odboje u kaple
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy GEFAB CS, spol. s r.o., IČO:
41602901, Brno v celkové částce 10.490,- Kč bez DPH, tj 12.693,- Kč včetně DPH na zřízení
vyhrazeného parkovacího stání v ul. Nár. Odboje u kaple a pověřuje místostarostu
k vystavení objednávky.
Usnesení bylo přijato.
3. Došlá pošta
3.1. Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_32356
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování
VP_2019_32356 s OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČO:
63839997, Praha ve výši 2.499,40 Kč bez DPH, tj. 3.024 Kč včetně DPH a pověřuje
starostku k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.
3.2. Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_49970
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování
VP_2019_49970 s OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČO:
63839997, Praha ve výši 9.033 Kč bez DPH, tj. 10.930 Kč včetně DPH a pověřuje starostku
k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.
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3.3. Žádost o udělení souhlasu se stavbou RD v ul. Zámecká
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko se stavbou rodinného domu v ul.
Zámecká, na pozemku parc.č. 82/1, za podmínky, že stavba bude provedena v souladu s
předloženou projektovou dokumentací.
Usnesení bylo přijato.
3.4. Žádost o schválení přijetí věcného daru – písek na dětské píškoviště ZŠ a MŠ
Troubsko
Návrh usnesení: rada obce schvaluje přijetí věcného daru – písek na dětské hřiště MŠ
Troubsko v hodnotě 5.000,- Kč pro Základní školu a mateřskou školu Troubsko, okres Brnovenkov, příspěvkovou organizaci.
Usnesení bylo přijato.
3.5. Žádost o vyjádření k realizační dokumentaci „Troubsko, Družstevní, svod NN, Nečas“
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Troubsko, Družstevní,
svod NN, Nečas“ na pozemku parc.č. 1514/1, za podmínky, že bude provedena v souladu
s předloženou situací projektovaného vedení datované 03/2019.
Usnesení bylo přijato.
3.6. Žádost o provedení změny v Územním plánu obce Troubsko
Usnesení: rada obce bere na vědomí podnět na pořízení změny územního plánu, týkající se
pozemků parc.č. 324/1, 324/2, 1455/98 a 1455/2, a zařadí jej do procesu přípravy územního
plánu obce, kterým se bude v nejbližším období nově zabývat v celém jeho rozsahu.
3.7. Rada informativně

-

-

-

-

a) Stavební úřad Střelice:
Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby – oplocení východní hranice pozemku,
umístěné na pozemku parc.č. 1442/6
Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby – oplocení severozápadní hranice pozemku u
RD na parc.č. 1442/15
Oznámení zahájení územního řízení – rozdělení pozemků ozn. orná půda na
pozemcích parc.č. 366/44 a 366/45
Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – novostavba RD v ul. Družstevní
parc.č. 1407/7 a 1408/11
Rozhodnutí územní rozhodnutí o umístění stavby „Přípojka vody a přípojka splaškové
kanalizace k pozemku v ul. Jihlavská na parc.č. 1289/46, 1481/1, 1521
b) MěÚ Šlapanice:
Usnesení o přerušení řízení do doby odstranění nedostatků podání „Obytný soubor
Troubsko – Veselka“ objekty SO 01 místní komunikace, parkovací plochy, chodníky,
SO 09 – úprava mostního objektu
Výzva k odstranění nedostatků podání „Obytný soubor Troubsko – Veselka“ stavební
objekty SO 01 – místní komunikace, parkovací plochy, chodníka, SO 09 úprava
mostního objektu
Oznámení o zahájení kontroly na plnění povinností s provozem stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší v RD Nová 253/7
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c) Magistrát města Brna – Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města
Brna B3/18-CM – MČ Brno – Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky,
Univerzitní kampus Masarykovy univerzity
d) Krajský úřad JMK:
- Rozhodnutí výjimka Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR za účelem sledování
stavu evropsky významných druhů a monitoringu
- Rozhodnutí – zrušení rozhodnutí stavebního úřadu Střelice č. j. STRE-5385/2018-SU
ze dne 6. 12. 2018 a vrácení k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí
vydal - „provozní středisko I. etapa, Objekt provozní – administrativní se skladovou
halou“ na parc.č. 1289/37, 1289/39, 1289/40
Usnesení: všechny informativní body bere rada na vědomí bez námitek.
4. Různé
4.1. Cenová nabídka na ošetření 14 ks stromů v obci Troubsko
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy KULA s.r.o., IČO: 06374883,
Modřice na ošetření 14 ks stromů v obci Troubsko v celkové částce 3.619 Kč a pověřuje
místostarostu obce k vystavení objednávky.
Usnesení bylo přijato.
4.2. Cenová nabídka na osázení dřevinami v obci Troubsko
Usnesení: rada obce bere na vědomí cenovou nabídku Ing. Tůmové na osázení dřevinami
pásu na víceúčelovém hřišti nad potokem za kabinami a rozhodne o konkrétní její výši v čase,
kdy bude aktuální, tj. před nástupem podzimních měsíců.
4.3. Cenová nabídka na nákup sekačky John Deere JS63V na údržbu obce Troubsko
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy HITL, s.r.o., IČO: 25321765,
Dobelice na nákup sekačky John Deere JS63V v celkové částce 19.000,- Kč bez DPH, tj.
22.990,- Kč včetně DPH a pověřuje místostarostu obce k vystavení objednávky.
Usnesení bylo přijato.
4.4. Cenová nabídka na nákup šípové radlice SR1600 na údržbu obce Troubsko
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy HITL, s.r.o., IČO: 25321765,
Dobelice na nákup šípové radlice SR1600 v celkové částce 81.200,- Kč bez DPH, tj. 98.252,Kč včetně DPH a pověřuje místostarostu obce k vystavení objednávky.
Usnesení bylo přijato.
4.5. Změna rozpisu č. 1 ze dne 31. 3. 2019
Usnesení: rada obce bere na vědomí Změnu rozpisu č. 1 ze dne 31. 3. 2019.
4.6. Cenová nabídka na služby v oblasti měření hluku
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti Akustika Praha s.r.o., IČ:
60490608, na realizaci měření hluku na 4 měřících stanicích včetně sčítání intenzit dopravy
na dálnici D1, silnici II/602 – úsek Jihlavská, místní komunikaci Nová a monitoring pohybu
vozů na vjezdu k ČS MOL v celkové částce 125.000 Kč bez DPH, tj. 151.250 Kč včetně DPH
a pověřuje starostku obce vystavením objednávky.
Usnesení bylo přijato.

3

5. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 17:55 hod. následující schůze rady obce se bude konat ve středu
24. 4. 2019 od 16.30 hod.
Vyhotovila dne 12. 4. 2019 Ivana Šimečková

…………………………………

……………………………………

Vítězslav Volánek
místostarosta

Mgr. Markéta Bobčíková
starostka
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