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VÝPIS USNESENÍ STAROSTKY OBCE TROUBSKO 

ze dne 27. 4. 2020 

 

 
Na základě usnesení rady obce č. 16/39R/2020 svěřila rada obce pravomoci rozhodování 

ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce starostce obce Troubsko, 

v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Zapisovatelem byla určena paní I. Šimečková. 

 

 

Pořad: 

1. Došlá pošta 

1.1. Návrh smlouvy o věcném břemeni č.: BM-014330059041/001 na stavbu „Střelice, 

Mastná Hora, sm. NN, Michalec“ 

1.2. Žádost o souhlas obce Troubsko s vydáním rozhodnutí o uzavírce silnice III/3844 a 

stanovení přechodné úpravy provozu ke stavbě „Troubsko, Veselka – přípojka 

k vodovodnímu řadu“ 

1.3. Žádost o souhlas obce Troubsko s dopravním omezením v okolí Automotodromu při 

konání MOTO GP 2020 

1.4. ZŠ a MŠ Troubsko – účetní závěrka za I. čtvrtletí roku 2020 

1.5. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady a ze záruky – víceúčelové hřiště Troubsko 

1.6. Žádost o vyjádření „Troubsko, Za Farou, kab.sm.VN,PFM“ 

2. Informativně 

3. Různé 

3.1. Dohoda č. 23/2020 o zajištění údržby připojení sousedních nemovitostí k silnicím – 

sjezdy/připojení – most X5 

3.2. a) Smlouva č. 14K/2020 o nájmu urnového místa v kolumbáriu 

3.2. b) Kupní smlouva č. 14K/2020 na epitafní desku 

3.3. Rozpočtové opatření č. 3/2020 (příloha č. 1) 

3.4. Smlouva o právu provést stavbu – rozšíření vjezdu k RD v ul. Vyšehrad, parc.č. 1486/9 

3.5.VZ 4/2019 Obnova krytu vozovky ul. Školní - finanční příspěvek 10.000,- Kč             a 

Dohoda o společném postupu při zřízení přípojky na dešťovou kanalizaci, splaškovou 

kanalizaci a vodovodní přípojku v rámci realizace obnovy krytu ulice Školní v Troubsku 

 

 

 

1. Došlá pošta 

 

1.1. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: BM-014330059041/001 na stavbu 

„Střelice, Mastná Hora, sm. NN, Michalec“  

Usnesení: starostka obce Troubsko schvaluje smlouvu o věcném břemeni č.: BM-

014330059041/001 na stavbu „Střelice, Mastná Hora, sm. NN, Michalec“ se společností 

E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, České Budějovice. 

 

1.2. Žádost o souhlas obce Troubsko s vydáním rozhodnutí o uzavírce silnice III/3844 a 

stanovení přechodné úpravy provozu ke stavbě „Troubsko, Veselka – přípojka 

k vodovodnímu řadu“   
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Usnesení: starostka obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko s vydáním rozhodnutí o 

uzavírce a stanovení přechodné úpravy provozu v rozsahu všech dotčených silničních 

správních úřadů u stavby „Troubsko, Veselka – přípojka k vodovodnímu řadu“ v křižovatce 

ulice Veselka a silnice III/3844 – ul. Stará dálnice. 

 

 

1.3. Žádost o souhlas obce Troubsko s dopravním omezením v okolí Automotodromu Brno 

při konání akce MOTO GP 2020 ve dnech 7.-9.8.2020   

Usnesení: starostka obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko s dopravním omezením 

v okolí Automotodromu Brno při konání akce MOTO GP 2020 ve dnech 7. – 9. 8. 2020, dle 

přeložených návrhů firmy SIGNEX spol. s r.o. 

 

 

1.4. ZŠ a MŠ Troubsko – účetní závěrka za I. čtvrtletí roku 2020  

Usnesení: starostka obce Troubsko bere na vědomí  účetní závěrku za I. čtvrtletí roku 2020 

za Základní školu a mateřskou školu Troubsko, Brno – venkov, příspěvkovou organizaci. 

 

 

1.5. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady a ze záruky – víceúčelové hřiště Troubsko  

Usnesení: starostka obce Troubsko bere na vědomí uznání reklamace pryžového povrchu 

víceúčelového hřiště zhotovitelem SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., IČO: 25560191. 

 

 

1.6. Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí ke stavbě „Troubsko, Za Farou, 

kab.sm.VN, PFM“  

Usnesení: starostka obce Troubsko vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Troubsko, Za 

Farou, kab.sm.VN, PFM“ na pozemcích parc.č. 225/1, 226/9, 1513/3, 1513/12, 1513/13, 

1513/14, 1513/15, 1513/16, 1513/24, 1513/25 v k. ú. Troubsko. 

 

 

2. Informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností týkající se stavby „Stavební úpravy 

objektu společnosti DOBOS, spol. s r.o. v Troubsku na pozemku parc.č. 203/3, 203/4, 

226/1“  

- Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání „Nástavba objektu ozn. Bydlení 

na ul. Jihlavská č.p. 396“  

- Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání „Změna dokončené 

stavby a změna užívání stávající hospodářské budovy u RD v ul. Veselka č.p. 182 

v Troubsku – provozní sklad se dvěma ubytovacími jednotkami na pozemku parc.č. 

1204“  

- Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod podzemních a společného povolení stavby domovní čistírny odpadních vod – na 

parc.č. 1021/3  

- Oznámení o zahájení společného řízení stavby „Prodloužení vodovodního řadu + 

přípojka a prodloužení dešťové kanalizace na pozemcích parc.č. 1442/114 a 1442/115 

v k. ú. Troubsko“  
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b) MěÚ Šlapanice: 

- Rozhodnutí – schválení stavebního záměru „Troubsko – splašková kanalizace v ul. 

Lišky“  

- Veřejná vyhláška/Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na 

pozemní komunikaci – na silnici č. II/602 ul. Jihlavská z důvodu prací „Popůvky, 

Troubsko, ul. Jihlavská, silnice č. II/602, zábor pro pracovní vozidlo – pofuk“  

 

c) Drážní úřad Olomouc: 

- Veřejná vyhláška – Vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření  pro stavbu 

„Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 1. etapa“  

- Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 1. etapa – přílohy k veřejné vyhlášce  

 

d) Magistrát města Brna - Oznámení o zahájení řízení o uzavírce a seznámení 

s podklady pro vydání rozhodnutí – úplná uzavírka silnice II/602 ul. Pražská 

v úseku objektu Pražská 10 po křižovatku ul. Pražská x ul. Hoštická  

e) Český statistický úřad – Záznam o využívání údajů v registru osob  

f) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj – Veřejná vyhláška č.j. 1784795/20/3000-

11460-705400 -hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí na rok 2020 

pro poplatníky nepřihlášené k placení daně prostřednictvím SIPO   

Usnesení: všechny informativní body bere starostka obce Troubsko na vědomí bez 

námitek. 

 

 

3. Různé 

 

3.1. Dohoda č. 23/2020 o zajištění údržby připojení sousedních nemovitostí k silnicím – 

sjezdy/připojení – most X5   

Usnesení: starostka obce Troubsko schvaluje Dohodu č. 23/2020 o zajištění údržby připojení 

sousedních nemovitostí k silnicím – sjezdy/připojení s firmou Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IČO: 70932581, Brno. 

 

3.2. Smlouva č. 14K/2020 o nájmu urnového místa v kolumbáriu   

 

a) Usnesení: starostka obce Troubsko schvaluje Smlouvu č. 14K/2020 o nájmu 

urnového místa v kolumbáriu. 

             

b) Usnesení: starostka obce Troubsko schvaluje Kupní smlouvu č. 14K/2020. 

 

 

3.3. Rozpočtové opatření č. 3/2020  

Usnesení: starostka obce Troubsko schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020 
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3.4. Smlouva o právu provést stavbu – rozšíření vjezdu k RD v ul. Vyšehrad, parc.č. 

1486/9  

Usnesení: starostka obce Troubsko schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu – rozšíření 

vjezdu k RD v ul. Vyšehrad, parc.č. 1486/9. 

 

 

3.5. VZ 4/2019 Obnova krytu vozovky ul. Školní - finanční příspěvek 10.000,- Kč             

a Dohoda o společném postupu při zřízení přípojky na dešťovou kanalizaci, splaškovou 

kanalizaci a vodovodní přípojku v rámci realizace obnovy krytu ulice Školní v Troubsku 

 

Usnesení: starostka obce Troubsko rozhodla o jednorázovém finančním příspěvku ve výši 

10.000,- Kč/1 nemovitost a uzavření Dohody o společném postupu při zřízení přípojky na 

dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci a vodovodní přípojku v rámci realizace obnovy 

krytu ulice Školní v Troubsku, v souladu s VZ 4/2019 Obnova krytu vozovky ul. Školní. 

 

 

 

 

 

Vyhotovila dne 27. 4. 2020   Ivana Šimečková 

 

 

 

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

 

       Vítězslav Volánek                                                    Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                   starostka 

 

 


