VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 9. 10. 2019
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 9. 10. 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
2.1. Vyřízení PETICE občanů Troubska za rozšíření vlakového spojení Troubsko-Brno a
Brno-Troubsko na interval 1x za hodinu
Usnesení: rada obce bere na vědomí vyřízení PETICE občanů Troubska za rozšíření
vlakového spojení Troubsko-Brno a Brno-Troubsko na interval 1x za hodinu – vyjádřením
společnosti KORDIS JMK, a.s., zn. 1762/2019, viz. příloha zápisu č. 1.
Zastupitelstvo bude informováno.

3. Došlá pošta
3.1. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: BM-01433055376/001 stavba
„Troubsko, Jarní, sm. NN, Petinis“
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o věcném břemeni č.: BM01433055376/001 ke stavbě „Troubsko, Jarní, sm. NN, Petinis“ se společností E.ON
Distribuce, a.s., IČ: 28085400, České Budějovice a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení bylo přijato.
3.2. Žádost o souhlas s předloženým stavebním záměrem – oprava komunikace III/3844
Návrh usnesení: rada obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko k akci III/3844 Stará
dálnice, úsek Veselka – křižovatka Žebětínská, Kohoutovická – Oprava stávající komunikace,
dle předložené projektové dokumentace datované 09/2019.
Usnesení bylo přijato.
3.3. Žádost o vyjádření k připojení na sítě k RD ve výstavbě, ul. Hraničky, parc.č. 1397
Návrh usnesení: rada obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko ke stavbě přípojky na
pozemku parc.č. 1515/11 ve vlastnictví obce Troubsko a pověřuje starostku obce k uzavření a
podpisu smlouvy o právu provést stavbu.
Usnesení bylo přijato.
3.4. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti CETIN 11010-053654 CG5M_BO_BOTRO_OK
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti CETIN
11010-053654 CG5M_BO_BOTRO_OK se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Praha a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení bylo přijato.
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3.5. Žádost o prodloužení Smlouvy o právu provést stavbu – přípojka vody a splaškové
kanalizace, místní část Veselka, ze dne 26. 3. 2019
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést
stavbu přípojky vody a splaškové kanalizace, místní část Veselka, na parc.č. 1481/1, ze dne
26. 3. 2019, se stavebníkem Petrem Valentem, Brno a pověřuje starostku k podpisu dodatku.
Usnesení bylo přijato.
3.6. Žádost o vyjádření ke stavbě přípojky dešťové kanalizace na ul. Za Farou pro areál
PFM-Troubsko s.r.o.
Návrh usnesení: rada obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko ke stavbě dešťové
kanalizace na ul. Za Farou pro areál PFM-Troubsko s.r.o., dle předložené projektové
dokumentace.
Usnesení bylo přijato.
3.7. Vyjádření Lesů ČR k nápravě stavu koryta Aušperského potoka
Návrh usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí vyjádření Lesů ČR k nápravě stavu
koryta Aušperského potoka a rozhodla o svolání povodňové prohlídky 31. 10. 2019 za účasti
Lesů ČR.
Usnesení bylo přijato.
3.8. ZŠ a MŠ Střelice – oznámení o naplněnosti kapacity ZŠ Střelice pro školní rok
2020/2021 pro žáky 2. stupně
Návrh usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Střelice o nepřijímání žáků do 6. ročníku pro školní rok 2020/2021 a
pověřuje starostku k jednání o uzavření smlouvy o spádovosti s MMBrna a s MČ Starý
Lískovec.
Usnesení bylo přijato.
3.9. Rada informativně

-

a) Stavební úřad Střelice:
Oznámení o pokračování řízení – stavba pro reklamu – billboard v ul. Jihlavská, parc.
č. 1289/37
Rozhodnutí, stavební povolení, novostavba RD v ul. Nár. Odboje na parc.č. 432/1
Usnesení zastavení řízení o odstranění stavby – oplocení severozápadní hranice
pozemku u RD na par.cč. 1442/15
Sdělení, seznámení s podklady rozhodnutí – provozní objekt – skladová hala
v provozním areálu, v ul. Jihlavská, parc.č. 1289/41 a 1289/46
Usnesení přerušení řízení – kabelové vedení NN – Troubsko, Družstevní, svod NN,
Filip
Výzva seznámení se s poklady „Přístavba bytového domu Troubsko č.p. 62, Polní 1“
Oznámení zahájení územního řízení – stavba telekomunikačního vedení –
RVDSL1823_M_B_BOBS54_OK na parc.č. 190, 1491/1, 1492 a 1494
Rozhodnutí – schválení stavebního záměru – změna dokončené stavby – nástavba a
stavební úpravy RD v ul. Pod Vinohrady č.p. 354
Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru – zahradní stavby a stavba garáže u RD č.p. 762
Územní souhlas – kabelová přípojka NN – Troubsko, Zámecká, svod NN, Hradečný
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Sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí – novostavba objektu v Troubsku, v ul.
Polní na pozemku parc.č. 811/2, 1269, 1274/1, 1275/1, 1481/1, 1481/10, 1481/11,
1483/7
Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby - Přístavba skladu zahradního nábytku a
nářadí a přístřešek Troubsko č.p. 694, Sadová 52
b) MěÚ Šlapanice:
Oznámení zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty – investiční záměr
„V423 – modernizace na vyšší parametry, I – etapa“
Rozhodnutí – povolení částečné uzavírky silnice II/602 v ul. Jihlavská v termínu 28. 9.
2019 – 30. 11. 2019 z důvodu stavebních prací v rámci akce „Dopravní napojení –
sjezd“
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci – před RD č.p. 72/16 ul. Nár. Odboje – zřízení vyhrazeného
parkovacího místa
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci – č. II/602, v úseku od objektu č.p. 110 po čerpací stanici
z důvodu stavebních prací „Přípojka vody a splaškové kanalizace p.č. 1289/46, k. ú.
Troubsko“
Oznámení zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení, veřejná vyhláška, na
stavbu „Komunikace lokalita Za Farou – Troubsko“
Oznámení o zahájení správního řízení, seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí –
povolení částečné uzavírky silnice č. II/602 v ul. Jihlavská v termínu 14.10. – 27. 10.
2019, před RD č.p. 239 z důvodu realizace stavby „Přípojka vody a splaškové
kanalizace p.č. 1289/46, k. ú. Troubsko“
Rozhodnutí povolení částečné uzavírky silnice č. III/15267 a č. III/15269 v termínu
3.10.-31.10.2019 v rámci akce „Troubsko, ul. Nár. odboje, Zámecká, zemní vedení
NN“
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnice č. III/15267, č. II/602, místní
komunikaci ul. Veselka, ul. Stromovka, na účel. komunikaci přiléhající k silnici č.
III/3844 v rámci akce „Sázíme lesy nové generace“ dne 19. 10. 2019
c) Katastrální úřad pro JMK – Informace o vyznačení plomby u nemovitostí parc.č.
1345/322 a 780/1 na základě směnné smlouvy ze dne 30. 9. 2019

Usnesení: všechny informativní body bere rada obce Troubsko na vědomí bez námitek.
4. Různé
4.1. Stanovení odměny ředitelce ZŠ a MŠ Troubsko za školní rok 2018/2019
Návrh usnesení: rada obce Troubsko stanovuje odměnu ředitelce Základní školy a mateřské
školy Troubsko, Brno – venkov, příspěvkové organizaci, za školní rok 2018/2019.
Usnesení bylo přijato.
4.2. Poptávkové řízení na projektanta ÚP Troubsko
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje zadávací podmínky poptávkového řízení na
projektanta územního plánu obce Troubsko a pověřuje starostku rozesláním výzvy k podání
nabídky.
Usnesení bylo přijato.
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4.3. Cenová nabídka na opravu 3 ks bran na hřbitově Troubsko
Návrh usnesení:
a) rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy Pavel Vaněk, Kovářství, IČO:
65862571, Zbraslav na opravu 3 ks bran na hřbitově Troubsko v celkové částce
102.600 Kč.
Usnesení bylo přijato.
b) rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Pavel Vaněk, Kovářství, IČO:
65862571, Zbraslav na opravu 3 ks bran na hřbitově a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
Usnesení bylo přijato.
4.4. Cenová nabídka na vak k vysavači listí AMA 73150 Basic na místní hřbitov
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy AMA Czech s.r.o.,
Batňovice, IČO: 27514501, v celkové výši 6.770 Kč včetně DPH, na nákup vaku k vysavači
AMA 73150 Basic a pověřuje starostku k vystavení objednávky.
Usnesení bylo přijato.
4.5. Cenová nabídka na instalaci dvou značek se sloupky „Průjezd zakázán“ v ul. Veselka
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy SIGNEX, spol.
s r.o., Holzova 138, 627 00 Brno, IČO: 49971344 na řešení, nákup a instalaci dvou značek se
sloupky „Průjezd zakázán“ v ul. Veselka v celkové částce 10.649 Kč včetně DPH a pověřuje
starostku k vystavení objednávky.
Usnesení bylo přijato.
5. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18:50 hod. následující schůze rady obce se bude konat v pondělí
21. 10. 2019 od 17.00 hod.
Vyhotovila dne 10. 10. 2019 Ivana Šimečková

Vítězslav Volánek
místostarosta

Mgr. Markéta Bobčíková
starostka
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