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VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 3. 7. 2019 
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 3. 7. 2019 přijala toto usnesení: 

 

Průběh jednání Rady  obce: 

 

1. Zahájení a schválení pořadu schůze 

 

Jednání bylo zahájeno starostkou v 17:00 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 

 

 

3. Došlá pošta 

 

3.1. Žádost o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce „Zasíťování pozemku 

Troubsko – Volánek“  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu v rámci akce 

„Zasíťování pozemku Troubsko – Volánek“ a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.2. Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru „Prodloužení plynovodního, vodovodního 

řadu a dešťové kanalizace + přípojky pro plánovaný RD na parc.č. 1442/115, k. ú. 

Troubsko“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k záměru „Prodloužení 

plynovodního, vodovodního řadu a dešťové kanalizace + přípojky pro plánovaný RD na 

parc.č. 1442/115, k. ú. Troubsko“. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.3. Žádost o poskytnutí individuální dotace  pro rok 2019 Psí detektiv  

Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 1.000 Kč pro 

občanské sdružení Psí detektiv, IČO: 02189216, Velichovky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.4. Žádost o vyjádření k realizační dokumentaci „Troubsko, Jihlavská, svod NN, Alstec“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k realizační dokumentaci 

„Troubsko, Jihlavská, svod NN, Alstec“. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.5. Výzva k udělení souhlasu se změnou stavby před dokončením „Výrobně skladovací 

areál v Troubsku“  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke změně stavby před dokončením 

pod názvem „Výrobně skladovací areál v Troubsku“ na pozemcích parc.č. 220, 221, 222, 

223/1, 225/1, 225/4, 225/5, 226/9, 226/17, 1457/90, 1513/3. 

Usnesení bylo přijato. 
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3.6. Žádost o aktualizaci vyjádření k projektové dokumentaci na akci „II/602 Bosonohy – 

Veselka“  - změna projektové dokumentace  

Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko k akci „II/602 Bosonohy – 

Veselka“ dle přiložené souhrnné technické zprávy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.7. Žádost o provedení změny v Územním plánu obce Troubsko parc.č. 375 a 376  

Usnesení: rada obce bere na vědomí podnět na pořízení změny územního plánu, týkající se  

pozemků  parc.č. 375 a 376 a zařadí jej do procesu přípravy územního plánu obce, kterým se 

bude v nejbližším období nově zabývat v celém jeho rozsahu. 

 

3.8. Žádost o zavedení služby SENIOR TAXI v obci Troubsko   

Usnesení: rada obce bere na vědomí žádosti občanů obce Troubsko o zavedení služby Senior 

Taxi v obci Troubsko a bude se jím dále zabývat. 

 

3.9. Rada informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – Stavební činnost, provozování a 

užívání pozemku označených orná půda v Troubsku, při ul. Jihlavská – na 

základě podnětu – Stížnost na činnost podnikatelských subjektů na ul. 

Jihlavská  

- Oznámení o zahájení územního řízení – kabelové vedení NN v Troubsku – 

Troubsko, U dráhy, roz. NN, Kociánová  

- Usnesení přerušení řízení „provozní středisko – I. etapa, Objekt provozní -

administrativní se skladovou halou na pozemku parc.č. 1289/37, 1289/39, 

1289/40  

- Oznámení zahájení územního řízení – stavba telekomunikačního vedení 

RVDSL1929_M_B_BOBS62-POPO1HR_MET  

b) MěÚ Šlapanice:  

- Oznámení o zahájení správního řízení, Seznámení s podklady pro vydání 

rozhodnutí povolení částečné zavírky silnice č. III/15267 ul. Zámecká a silnice 

č. III/15269 – ul. Nár. odboje v termínu 1.7.-31.8.2019 v rámci akce 

„Troubsko, ul. Nár. odboje, Zámecká, zemní vedení NN“  

- Rozhodnutí povolení částečné zavírky silnice č. III/15267 ul. Zámecká a silnice 

č. III/15269 – ul. Nár. odboje v termínu 1.7.-31.8.2019 v rámci akce 

„Troubsko, ul. Nár. odboje, Zámecká, zemní vedení NN“  

c) Krajský úřad JMK: 

- Rozhodnutí o potvrzení rozhodnutí MěÚ Šlapanice ze dne 21. 2. 2019, č.j. OV-

ČJ/14744-19/HAS – zřízení sjezdu a nájezdu na silnici č. II/602 – ul. Jihlavská 

v obci Troubsko  

- Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí a vrácení k novému projednání správnímu 

orgánu, který rozhodnutí vydal č.j. STRE-579/2019-SU ze dne 6. 2. 2019 ve 

věci „Přístavba bytového domu Troubsko č.p. 62, Polní 1“  

d) Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice:  

- Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. – vyvěšeno na 

úřední desce obce  

- Zápis z valné hromady SVaK Ivančice  

e) Magistrát města Brna – Rozhodnutí o uzavírce silnice III/3842 v rámci akce 

„Grand Prix ČR 2019“ ve dnech 2. 8. – 4. 8. 2019  
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f) MŽP – reakce na podnět obce Troubsko pro provedení strategického posouzení 

vlivů na ŽP Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje ČR  

g) ZŠ a MŠ Troubsko – Oznámení o nezapsání dítěte plnícího v následujícím školním 

roce předškolní vzdělávání do MŠ  

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

 

4. Různé 

 

4.1.  Výběr zhotovitele k VZ 2/2019 Hřbitov Troubsko – oprava hřbitovní zdi 

Návrh usnesení:  rada obce rozhodla o přijetí jediné nabídky k VZ 2/2019 Oprava hřbitovní 

zdi v Troubsku od firmy Petr Bednář, IČO: 75772639, Troubsko a schvaluje uzavření 

smlouvy o dílo s Petrem Bednářem, IČO: 75772639, jako zhotovitelem a pověřuje starostku 

k podpisu této smlouvy. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.2. Cenová nabídka k VZ 2/2019 na zajištění prací spojených s výkonem TDI při realizaci 

stavby „Hřbitov Troubsko – oprava stávající hřbitovní zdi“, obec Troubsko   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku na zajištění prací spojených 

s výkonem TDI při realizaci stavby k VZ 2/2019 „Hřbitov Troubsko – oprava stávající 

hřbitovní zdi“ s Ing. Pavlem Krejčím, Brno, IČO: 76098818 v celkové částce 9.000 

Kč/1měsíc včetně DPH, tj. 18.000 Kč včetně DPH a pověřuje starostku k vystavení 

objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.3. Zápis z roční kontroly dětských hřišť a sportovišť    

Usnesení: rada obce bere na vědomí Zápis z roční kontroly dětských hřišť a sportovišť a 

předání Zápisu o provedené roční kontrole dětského hřiště na Veselce Sportovnímu klubu 

Veselka k provedení nápravy zjištěných závad. 

 

4.4. Variantní nabídka zpracování zásad rozvoje území a dalších podkladů souvisejících 

s územním rozvojem a infrastrukturou pro obec Troubsko   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku na zpracování zásad rozvoje území a 

dalších podkladů souvisejících s územním rozvojem a infrastrukturou pro obec Troubsko 

firmou EmvilleZ, s.r.o., IČO: 02027259, Lidická 700/19, Brno v celkové částce 15.000 Kč     

a pověřuje starostku obce k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.5. Cenová nabídka na zpevnění a osázení svahu za tenisovým hřištěm Troubsko   

Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Marek Chaloupka, IČO: 

75285266, Brno na zpevnění a osázení svahu za tenisovým hřištěm Troubsko v celkové částce 

27.618 Kč a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4.6. Změna rozpisu č. 2  

Usnesení: rada obce bere na vědomí  Změnu rozpisu č. 2 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. 
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5. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19:35 hod. následující schůze rady obce se bude konat ve středu 

17. 7. 2019 od 17.00 hod. 

 

 

Vyhotovila dne 9. 7. 2019 Ivana Šimečková 

 

 

       Vítězslav Volánek                                                Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                starostka 

 

 

 

 




