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VÝPIS USNESENÍ STAROSTKY OBCE TROUBSKO 

za období 31. 3.  – 15. 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. Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VP_2020_62657  

1.2. Návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 

přestupků 

2. Informativně 

3. Různé 

3.1. Cenová nabídka na zajištění prací spojených s výkonem TDI při realizaci stavby – 

Stavební úpravy sociálních místností, rozvodů ZTI a elektro v objektu ZŠ Troubsko 

3.2. Cenová nabídka na 4 ks směrových značek Troubsko-Veselka (kruhový objezd) 

3.3. Výběr zhotovitele na akci „Přípojky sportovní areál Troubsko splašková kanalizace“ 

 

 

1. Došlá pošta 

 

1.1. Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VP_2020_62657  

 

Usnesení: starostka obce Troubsko schvaluje Hromadnou licenční smlouvu o veřejném 

provozování VP_2020_62657 s OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, 

z.s., IČO: 63839997, Praha ve výši 9.284,70 Kč bez DPH, tj. 11.234,49 Kč včetně DPH.  

 

1.2. Návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 

přestupků  

 

Usnesení: starostka obce Troubsko schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené 

působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Šlapanice. 

 

 

2. Informativně 

 

a) Stavební úřad Střelice: 

- Rozhodnutí, stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy objektu společnosti 

DOBOS, spol. s r.o. v Troubsku na pozemku parc.č. 203/3, 203/4, 226/1“  

- Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby – STL plynovod a přípojka plynu 

k plánované stavbě RD na pozemku parc.č. 1442/114, 1442/115 a 1442/119  

- Rozhodnutí, zamítnutí stavby – změna dokončené stavby – přístavba RD v ul. U 

Dráhy č.p. 581, včetně doprovodných staveb bydlení – bazén a garáž   

- Územní souhlas s umístěním stavby – kabelové vedení NN – Troubsko, Jarní, sm. NN, 

Otaševič  
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- Usnesení zastavení řízení o odstranění stavby – stavby na pozemku parc.č. 780/2, 

1345/318, 1345/319, 1345/320, 1345/321  

 

b) MěÚ Šlapanice: 

- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání stavebního povolení ke 

stavbě akumulační jímky a vsakovacího objektu pro budoucí novostavbu bytového 

domu Troubsko Veselka II  

- Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikací v rámci realizace přípojky NN v rámci akce „II/602 Bosonohy 

– protihlukový koberec“  

 

c) Krajský úřad JMK - souhlas s částečnou uzavírkou silnice II/602 (ul. Jihlavská) na 

území obcí Popůvky a Troubsku v období od 10. 5. – 31. 7. 2020 (v rozsahu max 2 

dny) z hlediska linkové osobní dopravy  

d) Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – opatření 

z důvodu kůrovcové kalamity pro majitele lesů  

e) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj – Veřejná vyhláška – hromadný předpisný 

seznam pro daň z nemovitých věcí na rok 2020  

f) 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“  

g) Obecní úřad Ostopovice – Oznámení místa a doby konání OPAKOVANÉHO 

veřejného projednání návrhu územního plánu Ostopovice – POSUN TERMÍNU na 

čtvrtek 14. 5. 2020 v 17 hod. v sále restaurace U Volejníků  

h) Magistrát města Brna: 

- Veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na 

udržitelný rozvoj území   

- ZRUŠENÍ veřejného projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně 

vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území  

 

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

námitek. 

 

 

3. Různé 

 

3.1. Cenová nabídka na zajištění prací spojených s výkonem TDI při realizaci stavby – 

Stavební úpravy sociálních místností, rozvodů ZTI a elektro v objektu ZŠ Troubsko  

Usnesení: starostka obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku Ing. Pavla Krejčího, IČO: 

76098818, Brno na zajištění prací spojených s výkonem TDI při realizaci stavby – Stavební 

úpravy sociálních místností, rozvodů ZTI a elektro v objektu ZŠ Troubsko v částce 9.000,- 

Kč/měsíc včetně DPH a vystavení objednávky. 

 

3.2. Cenová nabídka na 4 ks směrových značek Troubsko-Veselka (kruhový objezd)  

Usnesení: starostka obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku firmy GEFAB CS, spol. 

s r.o., IČO: 41602901, Brno na 4 ks směrových značek Troubsko-Veselka (kruhový objezd) 

v celkové částce 16.260,- Kč bez DPH, tj. 19.674,60 Kč včetně DPH a vystavení objednávky. 
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3.3. Výběr zhotovitele na akci „Přípojky sportovní areál Troubsko splašková kanalizace“  

 

Usnesení: starostka obce Troubsko rozhodla o zhotoviteli na akci „Přípojky sportovní areál 

Troubsko splašková kanalizace“, a to firmě Petr Bednář, IČO: 75772639, Troubsko v celkové 

částce 121.572,50 Kč bez DPH, tj. 147.103,- Kč včetně DPH a vystavení objednávky. 

 

 

 

Vyhotovila dne 17. 4. 2020   Ivana Šimečková 

 

 

 

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

 

       Vítězslav Volánek                                                    Mgr. Markéta Bobčíková 

           místostarosta                                                                   starostka 

 

 

 

 

 

 

 


