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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 19. 6. 2019 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 19. 6. 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. 

Starostka seznámila členy rady s návrhem pořadu schůze. Dáno hlasovat o schválení pořadu 

schůze. 

Rada obce schvaluje pořad jednání. 

 

2.  Kontrola bodů jednání z minulé rady 
 

2.1. Záměr obce č. 2/2019 - Žádost o koupi části pozemku parc.č. 780/1 ve vlastnictví obce 

Troubsko - doplnění  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje vyvěšení Záměru obce č. 2/2019 na směnu pozemků 

parc.č. 1345/322 o výměře 44m2 ve vlastnictví M. S. s částí pozemku parc.č. 780/1 o výměře 

74 m2 ve vlastnictví obce Troubsko.   

Usnesení bylo přijato. 
 

2.2. Návrh darování pozemku parc.č. 1442/71 obci Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce nedoporučuje Zastupitelstvu obce přijetí daru a pověřuje 

starostku obce vyzvat v případě nepřijetí daru vlastníka pozemku parc.č. 1442/71 k. ú. 

Troubsko k doložení řešení dopravní situace komunikace včetně obratiště a k doložení 

územního rozhodnutí pro obratiště. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.3. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

„RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

„RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK a pověřuje starostku k jejímu podpisu.  

Usnesení bylo přijato. 

 

2.4. Žádost o uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v rámci stavby: 

RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK  
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě v rámci 

stavby RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato. 
 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí a ohlášení stavby/stavebnímu povolení 

„Novostavba rodinného domu Troubsko – Kostelecký, parc.č. 432/1“   

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Novostavba rodinného 

domu Troubsko – Kostelecký, parc.č. 432/1“ dle předložené projektové dokumentace. 

Usnesení bylo přijato. 
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3.2. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Výzva vyjádření k podanému odvolání  proti rozhodnutí, které vydal OÚ 

Střelice, stavební úřad dne 6. 5. 2019 pod spis. zn. STAV/1061/2019/Ka ve 

věci „Kabelový rozvod NN – Troubsko, U Rybníka, Rezidence Troubsko“ na 

pozemku parc.č. 884, 1192/1, 1192/6, 1192/19, 1192/20, 1192/21, 1192/22, 

1192/23, 1192/24, 1192/25, 1192/26, 1192/27, 1192/28, 1295/2, 1297/5, 

1509/11, 1509/16, 1511/1 a 1511/3  

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – novostavba RD na pozemku 

parc. č. 366/55  

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

Hodakova 656  

- Oznámení o zahájení řízení – přístřešek u RD Hodakova 656   

- Společný souhlas územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru „Novostavba rekreačního objektu“ na parc. č. 7160 a 7161 

k. ú. Střelice  

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby Kabelová přípojka NN v Troubsku, 

Troubsko, Zahradní, svod NN, Skovajsa  

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – Polyfunkční objekt služeb a kanceláří 

s přidruženým bydlením v ul. Nár. odboje v Troubsku na parc.č. 188/4 (objekt 

A)  

b) MěÚ Šlapanice:  

- Veřejná vyhláška, Opratření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy 

provozu na pozemní komunikaci – č. III/15267 ul. Zámecká v úseku od MŠ 

Troubsko po křižovatku s ul. Nár. Odboje a č. III/15269 ul. Nár. Odboje  

v úseku od křižovatky s ul. Zámecká po RD č.p. 39/39 v době od 1. 7. 2019 – 

31. 8. 2019 v rámci akce „Troubsko, ul. Nár. Odboje, Zámecká, zemní vedení 

NN“   

c) Ministerstvo spravedlnosti ČR – Podávání průběžného oznámení veřejnými 

funkcionáři do 30. 6. 2019 - metodika  

d) Krajský úřad JMK: 

- Rozhodnutí povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště 

chráněných živočichů – kuňka ohnivá a kuňka žlutobřichá – pro něž se 

povoluje rušení a chytání  pro katedru biologie Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity pro účely výzkumu žab rodu Bombina  

- Rozhodnutí – novostavba RD včetně technického a dopravního napojení v ul. 

Družstevní v Troubsku na parc.č. 515 a 1514/1 – rozhodnutí SÚ Střelice č.j. 

STRE-4821/2018-SU ze dne 29. 10. 2018 se ruší a věc se vrací k novému 

projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal   

e) Česká pošta – řídící pošta provozovny Partner 664 41 Troubsko je od 1. 7. 2019 

ČP 625 00 Brno 25, U pošty 638/16  

f) Magistrát města Brna: 

- Veřejné projednání Návrhu změny ÚPmBrna celoměstského významu B1/16-

CM Areál Jaselských kasáren  

- Oznámení o zahájení řízení o uzavírce a seznámení s podklady pro vydání 

rozhodnutí „Grand Prix České republiky 2019“ ve dnech 2. 8. – 4. 8. 2019  

g) MMR ČR reakce na dopis ve věci pořizování Aktualizace č. 2 PUR ČR  

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

 

4.1. Cenová nabídka – reklamní plachta 2ks  na sportoviště Troubsko  

a) Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Michal Balabán, IČO: 

68683154, Brno na 2 ks reklamní plachty na sportoviště Troubsko v celkové částce 

39.420 Kč bez DPH, tj. 47.698 Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce k vystavení 

objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

b) Částka pronájmu reklamní plachty na sportovišti Troubsko  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje částku za pronájem reklamní plachty výšky 1m ve výši 

2.500 Kč/rok a částku za pronájem reklamní plachty výšky 2 m ve výši 5.000 Kč/rok. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Cenová nabídka oprava chodníku ul. Sadová 4  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Bednář Petr, IČO: 75772639, 

Troubsko v celkové výši 6.365 Kč bez DPH, tj. 7.702 Kč včetně DPH na opravu části 

chodníku v ul. Sadová 4 a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Vyhlášení VZ 7/2019 Obnova distribuční sítě NN –ulice Nár. odboje. 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení vyhlášení veřejné 

zakázky VZ 7/2019 Obnova distribuční sítě NN – ulice Nár. odboje. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.4. Kupní smlouva o úplatném převodu nemovitých věcí spolu s dohodou o zřízení 

služebnosti -  k VZ 5/2019 

Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce Troubsko ke schválení  Kupní 

smlouvu o úplatném převodu nemovitých věcí spolu s dohodou o zřízení služebnosti s firmou 

PFM-Troubsko s.r.o., IČO: 07483007, Brno. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. VZP ČR – Rozhodnutí o odstranění tvrdosti  

Usnesení: rada obce bere na vědomí Rozhodnutí VZP ČR o odstranění tvrdosti č.j. VZP-19-

02240167-B87G/OT, kterým se  předepsané penále ve výši 6.775 Kč promíjí. 

 

4.6. Možnost odkoupení nemovitosti RD Zámecká 79/9, kupní cena 3.000.000 Kč 

Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí nabídku koupě RD Zámecká 79/9 a pověřuje 

starostku, v případě kladného stanoviska ZO, zajištěním vypracování znaleckého posudku na 

tuto nemovitost. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.7. Odkoupení pozemků – částí pozemků ve vlastnictví pana Horského  

Návrh usnesení: rada obce bere na vědomí zájem o koupi pozemků dle přílohy zápisu a 

pověřuje starostku jednáním s panem Horským směřujícím k dosažení shody na obsahu 

kupní smlouvy a bere na vědomí zájem o koupi pozemků při ul. Lišky a pověřuje starostku 

jednáním s panem Horským směřujícím k dosažení shody na obsahu kupní smlouvy, vč. 

kupní ceny, a garancích splnění podmínek nekomerčního charakteru budoucího záměru 

využití. 

Usnesení bylo přijato. 
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5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 17:55 hod., následující schůze rady obce se bude konat ve středu 

3. 7. 2019 od 17.00 hod. 

 

 

 

Vyhotovila dne 25. 6. 2019 Ivana Šimečková 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Vítězslav Volánek                                                Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                           




