VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 21. 10. 2019
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 21. 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.
1.1. Možnosti využití dotací pro zbudování rekreační zóny pod kostelem Troubsko
Usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí základní informace od Ing. Pavla Kučery a
vezme je v úvahu při dalším řešení rekreační zóny pod kostelem Troubsko.
2. Kontrola bodů jednání z minulé rady
2.1. Smlouva o nájmu nemovitosti – parkovací stání na parc.č. 481/7
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti – parkovací
stání na pozemku parc.č. 481/7 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení bylo přijato.
Žádost o aktualizaci stanoviska ke stavbě „Provozně-administrativní objekt se
skladovou halou“ na parc.č. 1289/37, 1289/39, 1289/40 a 1289/41 při ul. Jihlavská
Návrh usnesení: rada obce Troubsko požaduje doložení dokumentů skutečného
vyhotovení stavby ke všem stavebním objektům „Provozně-administrativní objekt se
skladovou halou“ na pozemcích parc.č. 1289/37, 1289/39, 1289/40 a 1289/41 při ul.
Jihlavská.
Usnesení bylo přijato.
2.2.

3. Došlá pošta
3.1. Účetní závěrka za třetí čtvrtletí roku 2019 ZŠ a MŠ Troubsko
Usnesení: rada obce Troubsko bere na vědomí účetní závěrku za třetí čtvrtletí roku 2019
Základní školy a mateřské školy Troubsko, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace.
Podklad pro zapracování částky rozpočtu ZŠ a MŠ Troubsko, příspěvkové organizace,
do rozpočtu obce Troubsko na rok 2020
Usnesení: rada obce bere na vědomí podklad pro zapracování částky do rozpočtu obce
Troubsko na rok 2020 od příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Troubsko,
okres Brno-venkov.
3.2.

3.3. Žádost o schválení přijetí věcného daru – vybavení lékárničky ZŠ a MŠ Troubsko
Návrh usnesení: rada obce schvaluje přijetí věcného daru – vybavení lékárničky v hodnotě
2.800 Kč Základní školy a mateřské školy Troubsko, okres Brno-venkov, příspěvkové
organizace.
Usnesení bylo přijato.
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Žádost o souhlas s předloženým stavebním záměrem, s DIO a trvalým záborem k akci
II/602 Veselka průtah
Návrh usnesení: rada obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko ke stavbě II/602 Veselka
průtah, dopravně inženýrským opatřením a s trvalým záborem pozemků parc.č. 1481/17 a
1481/18 v k. ú. Troubsko v rozsahu dle záborového elaborátu.
Usnesení bylo přijato.
3.4.

Žádost o souhlas s činností v ochranném pásmu veřejného osvětlení k akci II/602
Veselka průtah
Návrh usnesení: rada obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko s činností v ochranném
pásmu veřejného osvětlení k akci II/602 Veselka průtah na pozemcích parc.č. 1481/17 a
1481/18 v k. ú. Troubsko.
Usnesení bylo přijato.
3.5.

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro rok 2020 pro Unie ROSKA ve výši
10.000 Kč
Návrh usnesení: rada obce schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Troubsko pro rok 2020 pro Unii ROSKA, IČO: 64331016, ve výši 10.000 Kč.
Usnesení bylo přijato.
3.6.

Zastupitelstvo bude informováno.
Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí a ohlášení stavby/stavebnímu povolení ke
změně užívání stavby „Změna stavby před dokončením, rodinný dům Troubsko – Koliáš“
Návrh usnesení: rada obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Změna
stavby před dokončením, rodinný dům Troubsko – Koliáš“ v k. ú. Troubsko, na pozemcích
parc.č. 1446/147, 1446/22“ dle předložené projektové dokumentace.
Usnesení bylo přijato.
3.7.

Žádost o souhlas s provedením stavby – přeložka el. vedení do zemního provedení
v chodníku před RD Pod Vinohrady 297/76
Návrh usnesení: rada obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko ke stavbě přeložky el.
vedení do zemního provedení v chodníku před RD 297 a pověřuje starostku obce k uzavření
a podpisu smlouvy o právu provést stavbu.
Usnesení bylo přijato.
3.8.

3.9.

-

-

Rada informativně
a) Stavební úřad Střelice:
Kolaudační souhlas s užíváním stavby – bytový dům v ul. U Lednice na pozemku
parc.č. 787/4
Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby – bytový dům včetně technického
napojení stavby a zpevněných ploch v ul. Jihlavská na pozemku parc.č. 1194/4, 1194/7,
1195/1, 1196/1, 1198/1, 1481/1
Územní souhlas – 844 PD EON NS ČS MOL, Brno, dobíjecí stanice pro elektromobily
na parc.č. 1542
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-

-

-

-

-

Oznámení zahájení společného řízení – stavební úpravy a přístavba RD v ul. Slunná
č.p. 480
Sdělení – schválení pro dělení pozemku parc.č. 780/1 v k. ú. Troubsko dle
geometrického plánu č. 1654-50/2019 z důvodu směnné smlouvy
Sdělení – schválení pro dělení pozemku parc.č. 1345/11 v k. ú. Troubsko dle
geometrického plánu č. 1670-82/2019
Sdělení – schválení pro dělení pozemku parc.č. 1392/1 v k. ú. Troubsko dle
geometrického plánu č. 1671-82/2019
Sdělení – schválení pro dělení pozemku parc.č. 1456/1 v k. ú. Troubsko dle
geometrického plánu č. 1672-82/2019
Usnesení – zastavení řízení ve věci stavby – Zahradní stavba a stavba garáže u RD č.p.
762
b) Krajský úřad JMK:
Vyrozumění účastníků řízení o odvolacím řízení – odvolání Ing. A. Pospíšila proti
rozhodnutí SÚ Střelice ze dne 19. 8. 2019 č.j. STRE-3592/2019-SU ve věci
„novostavba rodinného dvojdomu (ozn. rodinný dům A) včetně technického a
dopravního napojení v Troubsku“ parc.č. 1456/281 a 1456/282
Vyrozumění účastníků řízení o odvolacím řízení – odvolání Ing. A. Pospíšila proti
rozhodnutí SÚ Střelice ze dne 19. 8. 2019 č.j. STRE-3601/2019-SU ve věci
„novostavba rodinného dvojdomu (ozn. samostatný dům A) včetně technického a
dopravního napojení v Troubsku“ parc.č. 1456/281 a 1456/282
c) Magistrát města Brna:
Protokol z jednání týkající se uzavírky silnice II/384 ul. Rakovecká
Rozhodnutí o uzavírce ul. Rakovecká a nařizení objízdné trasy v termínu 21. 10. – 15.
12. 2019
Rozhodnutí o uzavírce a objízdné trase na silnici III/3844 ul. Stará dálnice na akci
„Sázíme lesy nové generace“ dne 19. 10. 2019
Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva – stanovení
místní úpravy provozu na silnici č. II/602 ul. Jihlavská v rámci akce „Troubsko – HL –
dopravní napojení“ na pozemku parc.č. 1289/19
Veřejné projednání Návrhu změny ÚP města Brna B36/07-II- MČ Brno-Jehnice, k. ú.
Jehnice, ul. Blanenská, upraveného dle § 51 odst. 1 stavebního zákona
Rozhodnutí povolení částečné uzavírky silnice č. II/602 ul. Jihlavská v termínu 14.10.27.10.2019 z důvodu realizace stavby „Přípojka vody a splaškové kanalizace p.č.
1289/46, k. ú. Troubsko“
d) Ministerstvo dopravy: Dálnice D1 Rekonstrukce vozovky km 189,5 – 193,8 vlevo
–oznámení o zahájení řízení k předčasnému užívání stavby a pozvánka na místní
šetření
e) Lesy ČR – Vyjádření správce toku k vlastnictví lávky X9 na pozemku parc.č.
1526/1 k. ú. Troubsko
f) SÚS JMK – Vyjádření k vlastnictví lávky X9 u mostu ev. č. 15267-2 v k. ú.
Troubsko
g) E.ON Distribuce, a.s. – Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
(pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
h) Katastrální úřad pro JMK – Informace o vyznačení plomby – kupní smlouva
parc.č. 1558, 1559, 1560
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i) Ministerstvo zdravotnictví Praha – Rozhodnutí – zrušení rozhodnutí KHS JMK ze
dne 12. 9. 2019, č.j. KHSJM 50491/2019/BM/PRAV, kterým byla odmítnuta
žádost o informace Obce Troubsko ze dne 2. 9. 2019 a věc se vrací povinnému
subjektu k novému projednání
Usnesení: všechny informativní body bere rada obce Troubsko na vědomí bez námitek.
4. Různé
Výběr zhotovitele k VZ 6/2019 Zbudování veřejného osvětlení „Za Farou“

4.1.

Návrh usnesení:
a) rada obce Troubsko rozhodla o výběru zhotovitele v rámci VZ 6/2019 Zbudování
veřejného osvětlení „Za Farou“, a to firmě JaRo elektro s.r.o., IČ: 26936771,
Nebovidy.
Usnesení bylo přijato.
b) rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o dílo s firmou JaRo elektro s.r.o., IČ:
26936771, Nebovidy, k VZ 6/2019 Zbudování veřejného osvětlení „Za Farou“
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení bylo přijato.

4.2.

Výběr dodavatele k VZ 1/2019 Svoz komunálního a tříděného odpadu

Návrh usnesení:
a) rada obce Troubsko rozhodla o přijetí nabídky jediného účastníka a výběru
dodavatele v rámci VZ 1/2019 Svoz komunálního a tříděného odpadu, a to firmě
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, Praha.
Usnesení bylo přijato.
b) rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadů
s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, Praha k VZ
1/2019 Svoz komunálního a tříděného odpadu a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
Usnesení bylo přijato.
4.3. Připomínky k návrhu územního plánu statutárního města Brna
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje podání připomínek k návrhu územního plánu
statutárního města Brna, ve znění dle přílohy č. 1 zápisu.
Usnesení bylo přijato.
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4.4. Rozpočtové opatření č. 7/2019
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019, dle přílohy č.
1 tohoto zápisu.
Usnesení bylo přijato.
Připomínky k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
(AZUR) a Vyhodnocení vlivů návrhu AZUR na udržitelný rozvoj území
Návrh usnesení: rada obce Troubsko souhlasí s podáním připomínek k návrhu Aktualizace č.
1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (AZUR) a Vyhodnocení vlivů návrhu
AZUR na udržitelný rozvoj území, a to zejména těchto zásadních připomínek:
 Nezákonnost postupu zpracování návrhu AZUR, v jehož důsledku nelze
připomínkovat jiné varianty koridorů
 Nedostatečnost územní studie, která má být podkladem pro AZUR (chybné zadání a
chybná východiska, chybný výběr vstupních variant, chybná kritéria hodnocení
variant, chybné dopravní modelování, nedostatečnost akustické a hlukové studie)
 Nesouhlas s navrženým vymezením dálnice D43/silnice I/43
 Nesouhlas s navrženými variantami Jihozápadní tangenty
 Nesouhlas s navrženým vymezením obchvatu Kuřimi
 Nedostatečné posouzení kumulativních a synergických vlivů jednotlivých záměrů
(nedostatečné zpracování SEA)
a pověřuje starostku obce podrobným odůvodněním a podáním těchto připomínek.
Usnesení bylo přijato.
4.5.

4.6. Návrh znění zápisu do kroniky Obce Troubsko za rok 2018
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje znění zápisu do kroniky Obce Troubsko za
rok 2018.
Usnesení bylo přijato.
4.7. Cenová nabídka na opravu kanálů a dešťových vpustí ul. Polní
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy VIASYSTEM SE,
Praha, IČO: 02607271, Praha na dodání mříží do dešťových vpustí v ul. Polní 5ks v celkové
částce 24.200 Kč včetně DPH a pověřuje místostarostu k vystavení objednávky.
Usnesení bylo přijato.
4.8. Cenová nabídka na rozšíření domovních telefonů v ZŠ a MŠ Troubsko
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy KOMP, spol. s r.o.
IČO: 46972731, Brno na rozšíření domovních telefonů v ZŠ a MŠ Troubsko ve výši 70.690
Kč bez DPH, tj. 85.535 Kč včetně DPH a pověřuje místostarostu k vystavení objednávky.
Usnesení bylo přijato.
4.9. Organizační řád obecního úřadu Troubsko
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje organizační řád obecního úřadu Troubsko, a
to s účinností od 1. 11. 2019.
Usnesení bylo přijato.
Zastupitelstvo obce bude informováno.
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4.10. Pracovní řád pro zaměstnance obecního úřadu Troubsko
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje pracovní řád pro zaměstnance obecního
úřadu Troubsko, a to s účinností od 1. 11. 2019
Usnesení bylo přijato.
Zastupitelstvo obce bude informováno.
5. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18:50 hod. následující schůze rady obce se bude konat v pondělí
4. 11. 2019 od 17.00 hod.

Vyhotovila dne 25. 10. 2019 Ivana Šimečková

Vítězslav Volánek
místostarosta

Mgr. Markéta Bobčíková
starostka
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