VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 4. 11. 2019
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 4. 11. 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 vyjádření ke společné dokumentaci DUR a DSP – Troubsko, přeložky
stávajících inženýrských sítí v lokalitě Za Dálnicí
Návrh usnesení: rada obce Troubsko rozhodla o žádosti k vyjádření se ke stavbě „Troubsko,
přeložky stávajících inženýrských sítí“ v lokalitě Za Dálnicí tak, že se obec ke stavbě
z důvodu rané fáze procesu tvorby nového územního plánu nebude prozatím vyjadřovat.
Usnesení bylo přijato.
3.2. Žádost o poskytnutí služby sociální péče dovoz a donáška obědu do domu pro J. B.
Troubsko
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče
dovoz a donáška obědu do domu č. 5/2019 pro paní J. B. a pověřuje starostku k jejímu
podpisu.
Usnesení bylo přijato
3.3. Rada informativně

-

-

-

a) Stavební úřad Střelice:
Oznámení zahájení územního řízení – optický kabel – Přípojná optická trasa pro obytný
soubor Troubsko na parc.č. 1192/1, 1192/6, 1192/19, 1192/20, 1192/21, 1192/22,
1192/23, 1192/24, 1192/25, 1192/26, 1192/27, 1192/28, 1194/1, 1194/2, 1194/8,
1289/76, 1293/2, 1293/3, 1293/4, 1293/5, 1293/26, 1293/27, 1293/28, 1293/29, 1293/30,
1297/3, 1481/1
Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – nástavba, přístavba a stavební úpravy
RD v ul. Nová č.p. 289
Kolaudační souhlas s užíváním stavby „kabelové vedení NN – č. 1030034350 –
Troubsko, Veselka, přípojka NN, Almbrok“ na pozemku parc.č. 851/1, 1482/3, 1482/41,
1482/43, 1506/3, 1506/69, 1511/1
Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání „oplocení pozemku při ul.
Jihlavská na parc.č. 1289/53, 1289/54, 1289/55, 1289/58, 1289/59, 1289/60, 1289/61“
Rozhodnutí o změně umístění stavby a stavební povolení „provozní objekt – skladová
hala v provozním areálu v Troubsku, v ul. Jihlavská v Troubsku, na pozemku parc.č.
1289/41 a 1289/46 v k. ú. Troubsko“
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Rozhodnutí – schválení stavebního záměru – novostavba provozního objektu na ul.
Polní na parc.č. 811/2, 1269, 1274/1, 1275/1, 1481/1, 1481/10, 1481/11, 1483/7

-

-

-

-

-

-

b) Katastrální úřad pro JMK:
Vyrozumění o provedeném vkladu do KN sp.zn. V-16085/2019-703 – smlouva kupní
ze dne 27. 9. 2019 – stavba č.p. 79
Oznámení o zahájení řízení a Informace o vyznačení plomby na parc.č. 386/1, 389/1 –
Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 16. 10. 2019 s CETIN (2078 a 2079/2019)
Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-16084/2019-703 – směnná
smlouva parc.č. 780/1 a 1345/322
Informace o vyznačení plomby na pozemcích parc.č. 226/17, 1457/90, 225/5, 225/4,
225/1, 223/1, 222, 221, 220/1, 1513/3, 226/9 na základě listiny Smlouvy kupní
s firmou PFM-Troubsko
c) Magistrát města Brna:
Veřejné projednání Návrhů změn ÚPmBrna vybraných ke zkrácenému postupu
pořízení
Veřejné projednání Návrhu změny ÚPmBrna B2/19 – CM – MČ Brno-střed, k. ú.
Pisárky – multifunkční hala v areálu BVV
d) Krajský úřad JMK:
Rozhodnutí – zrušení odvoláním napadené rozhodnutí SÚ Střelice č.j. STRE326/2019-SU ze dne 21. 1. 2019 a vrácení věci stavebnímu úřadu k novému projednání
– Stavba chaty k individuální rekreaci na parc.č. 473
e) MěÚ Šlapanice:
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a řízení o povolení
k odběru podzemních vod – Vrtaná studna na pozemku parc.č. 1407/7
Oznámení o zahájení správního řízení – seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí –
povolení částečné uzavírky silnice č. III/15267 a III/15269 v termínu 1.-30.11.2019
v rámci realizace stavby „Troubsko, ul. Nár. odboje, Zámecká, zemní vedení NN“
f) Ministerstvo dopravy ČR:
Rozhodnutí – povolení předčasného užívání stavby „Dálnice D1 km 189,5 – 193,8
vlevo“
Rozhodnutí – povolení předčasného užívání stavby „Dálnice D1 km 189,5 – 193,8
vlevo“
g) Ministerstvo životního prostředí – Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akci „Protipovodňová opatření obce Troubsko“
h) EKO-KOM, a.s. – Množství vytříděných odpadů z obalů za 7-9/2019 ve výši
celkem 38,035 t (papír, plast, sklo, kovy, nápojový karton), odměna ve výši
78.637.90 Kč + odměna za zajištění zpětného odběru ve výši 11.705 Kč – celkem
90.343 Kč

Usnesení: všechny informativní body bere rada obce Troubsko na vědomí bez námitek.
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4. Různé
4.1. Smlouva o dílo na zpracování digitálního povodňového plánu k VZ 3/2019
Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího
systému
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování digitálního
povodňového plánu k VZ 3/2019 Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě
varovného a vyrozumívacího systému se společností ENVIPARTNER, s.r.o., IČO: 28358589,
Brno v celkové částce 115.000 Kč bez DPH, tj. 139.150 Kč včetně DPH a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
Usnesení bylo přijato.
4.2. Výběr projektanta územního plánu obce Troubsko
Návrh usnesení: rada obce Troubsko rozhodla v poptávkovém řízení na projektanta ÚP obce
Troubsko o výběru projektanta územního plánu obce Troubsko, a to firmě Urbanistické
středisko Brno spol. s r.o., IČO: 18824463, Brno, s nabídkou v celkové částce 490.000 Kč bez
DPH, tj. 592.900 Kč včetně DPH a pověřuje starostku k uzavření smlouvy o dílo s firmou
Urbanistické středisko Brno spol. s r.o.,
Usnesení bylo přijato.
4.3. Cenová nabídka na zpracování dokumentů pro získání dotace k VZ 4/2019 Obnova
krytu vozovky ul. Školní
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy RPA dotace, s.r.o.,
IČO: 01399357, Brno na zpracování dokumentů pro získání dotace k VZ 4/2019 Obnova
krytu vozovky ul. Školní, v celkové částce 20.000 Kč bez DPH, tj. 24.200 Kč včetně DPH
a pověřuje starostku k podpisu Příkazní smlouvy.
Usnesení bylo přijato.
4.4. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc.č. 1517/2
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje pokácení 1 ks lípy na obecním pozemku
parc. č. 1517/2, k. ú. Troubsko.
Usnesení bylo přijato.
4.5. Nákup automobilu Dacia Dokker pro technické služby obce Troubsko
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje nákup 1 ks automobilu Dacia Dokker Van
1,3 pro technické služby obce Troubsko v celkové částce 303.000,- Kč u společnosti
OPPORTUNITY, spol. s r.o., IČO: 44015208, Brno.
Usnesení bylo přijato.
4.6. Cenová nabídka na opravu, čištění a analýzu vody u 5 ks studen v obci Troubsko
Návrh usnesení: rada obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku společnosti Martin Balajka,
IČO: 68121393, Zlín-Malenovice na opravu, čištění a analýzu vody u 5 ks studen v obci
Troubsko (studna Veselka hřiště, studna Veselka náměstí, studna Vyšehrad, studna Lišky,
studna Školní) v celkové částce 87.676 Kč bez DPH, tj. 100.827,50 Kč včetně DPH 15% a
pověřuje starostku obce k vystavení objednávky.
Usnesení bylo přijato.
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5. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18:55 hod. následující schůze rady obce se bude konat v pondělí
25. 11. 2019 od 17.00 hod.
Vyhotovila dne 11. 11. 2019 Ivana Šimečková

Vítězslav Volánek
místostarosta

Mgr. Markéta Bobčíková
starostka
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