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Obec Trboušany, Trboušany 113, 664 64, IČ 003 65 726

Zápis číslo 6/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu
v pondělí 1. listopadu 2021
Přítomni:
Omluveni:

9 členů zastupitelstva, 2 hosté
----

Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zahájeno v 19:30 hodin.
Starosta Jaromír Kubant přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně zveřejněno na úřední desce
a elektronické úřední desce. Zastupitelstvo je dle prezenční listiny usnášeníschopné. (Příloha č. 1 –
Prezenční listina).
Zápis z minulého zasedání byl vyhotoven, podepsán ověřovateli zápisu a nebyly proti němu vzneseny
připomínky.

1. Schválení programu
Vyvěšený program zasedání:
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO
4. Projednání návrhu na odkup pozemků v lokalitě „Niva, Etapa Z2/2“ na základě doporučení
výběrové komise
5. Návrh na odkup pozemků v lokalitě „U cihelny“
6. Smlouva REMA Systém, a.s. – nové smluvní ujednání dle změny zákona č. 542/2020 Sb.
7. Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
8. Uzavření DPP se zastupitelem obce
9. Zřízení likvidační komise
10. Volba inventarizačních komisí, datum proškolení
11. Plán inventur
12. Nová OZV obce Trboušany – odpady, dle nové legislativy
13. Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor „Hospůdka“
14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ED.G, a.s.
15. Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Trboušany na rok 2022
16. Návrh na vyřazení majetku MŠ Trboušany za rok 2021
17. Rozpočtové opatření č. 12/2021
18. Rozpočtové opatření č. 13/2021
Doplnění programu:
19. Připomínky k vyvěšenému záměru obce
20. Smlouva o vybudování komunikace
21. Odstoupení od záměru obce
Diskuse
Starosta přečetl doplněný program zasedání a dal o programu hlasovat.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení č. 1/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Libor Hodovský a Jiří Kašparovský.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou.
Ověřovateli zápisu byli schváleni Libor Hodovský a Jiří Kašparovský.

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO
Na minulém zasedání ZO bylo Usnesením č. 11/5 ze dne 8.10.2021 rozhodnuto přesunout bod 11. Společnost
JAM living vision, s.r.o. předložila Žádost o vyjádření k předložené projektové dokumentaci na akci: „Oprava
a částečná přestavba objektu hostince, k.ú. Trboušany“ pro účely povolovacího stavebního řízení. A dále žádá
o souhlas s využitím pozemku p.č. 364 a část pozemku p.č. 271/1 pro dočasné umístění kontejnerů pro sběr
odpadů během stavby. Novým podáním ze dne 21.10.2021 společnost svou žádost aktualizovala a doplnila o
požadavek o schválení návrhu umístění dvou parkovacích míst na pozemku p.č. 271/1. Zastupitelé navrhují
k dané problematice nejdříve ústní jednání a teprve potom bude vydáno vyjádření obce. (Příloha č. 2 – Žádost
o vyjádření k předložené projektové dokumentaci na akci: „Oprava a částečná přestavba objektu hostince, k.ú.
Trboušany“ pro účely povolovacího stavebního řízení).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje vyzvat společnost JAM living vision, s.r.o. k dostavení se k ústnímu
jednání k dané problematice a dohodnout na místě všechny podrobnosti, které mají být předmětem vyjádření
obce. Ústní jednání by se mělo uskutečnit nejpozději do dalšího zasedání zastupitelstva obce.

4. Projednání návrhu na odkup pozemků v lokalitě „Niva, Etapa Z2/2“ na základě
doporučení výběrové komise
Komise posuzující výběr zájemců o koupi pozemku v k.ú. Trboušany – lokalita „Niva, Etapa Z2/2“ zasedala
1.11.2021 v 18 hodin. Komise posoudila jednotlivé žádosti podle Zásad prodeje pozemků určených k výstavbě
v lokalitě „Niva, Etapa Z2/2“, které byly schváleny zastupitelstvem Usnesením č. 7/5 ze dne 8.10.2021. Celkem
bylo podáno 12 žádostí o koupi pozemků. Ze zasedání komise byl vyhotoven protokol, jehož závěrem je
doporučení návrhu na odkup jednotlivých pozemků pro jednání zastupitelstva obce. (Příloha č. 3 – Protokol o
průběhu jednání komise o výběru zájemců o koupi pozemku v k. ú. Trboušany – lokalita „Niva, Etapa Z2/2“).
O jednotlivých žádostech zastupitelstvo hlasuje postupně:
Žádost č. 1 – Návrh prodeje pozemku p.č. 454/249.
Hlasování pro: 7

proti: 2

zdržel se: 0

Žádost č. 2 – Návrh prodeje pozemku p.č. 454/239.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Žádost č. 3 – Návrh prodeje pozemku p.č. 454/251. Dále byly v žádosti uvedeny pozemky p.č. 454/236 a p.č.
454/237. U těchto 2 pozemků obec odstoupila od záměru prodeje.
Hlasování pro: 0

proti: 9

zdržel se: 0
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Žádost č. 4 – Návrh prodeje pozemku p.č. 454/241.
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1

Žádost č. 5 – Návrh prodeje pozemku p.č. 454/242.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Žádost č. 6 – Návrh prodeje pozemku p.č. 454/240.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Žádost č. 7 – Návrh prodeje pozemku p.č. 454/250.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Žádost č. 8 – Návrh prodeje pozemku p.č. 454/251.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Žádost č. 9 – Návrh prodeje pozemku p.č. 454/244.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Žádost č. 10 – Návrh prodeje pozemku p.č. 454/238 nebo p.č. 454/239 nebo p.č. 454/240.
Hlasování pro: 0

proti: 9

zdržel se: 0

Žádost č. 11 – Návrh prodeje pozemku p.č. 454/243.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Žádost č. 12 – Návrh prodeje pozemku p.č. 454/238.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje prodej pozemků v lokalitě „Niva, Etapa Z2/2“, a to následovně:
* pozemek p.č. 454/238 o výměře 978 m2 – prodej na základě Žádosti č. 12 panu AS
* pozemek p.č. 454/239 o výměře 978 m2 – prodej na základě Žádosti č. 2 panu FS a paní MCH,
* pozemek p.č. 454/240 o výměře 978 m2 – prodej na základě Žádosti č. 6 paní Ing. LK a panu Ing. PK,
* pozemek p.č. 454/241 o výměře 978 m2 – prodej na základě Žádosti č. 4 paní EK,
* pozemek p.č. 454/242 o výměře 978 m2 – prodej na základě Žádosti č. 5 panu LH a paní VH
* pozemek p.č. 454/243 o výměře 978 m2 – prodej na základě Žádosti č. 11 paní JK a panu JH
* pozemek p.č. 454/244 o výměře 967 m2 – prodej na základě Žádosti č. 9 paní MŠ a panu PŠ
* pozemek p.č. 454/249 o výměře 1 018 m2 – prodej na základě Žádosti č. 1 paní LP a panu JL
* pozemek p.č. 454/250 o výměře 993 m2 – prodej na základě Žádosti č. 7 panu Ing. AP
* pozemek p.č. 454/251 o výměře 953 m2 – prodej na základě Žádosti č. 8 panu VH a paní LP
Zastupitelstvo obce zamítá Žádost č. 3 pana LF a paní LZ a Žádost č. 10 pana Bc. MB a paní KB.
S úspěšnými žadateli bude uzavřena Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu dle schválené vzorové
Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu dle Usnesení č. 6/5 ze dne 8.10.2021.

5. Návrh na odkup pozemků v lokalitě „U cihelny“
Komise posuzující výběr zájemců o koupi pozemku v k.ú. Trboušany – lokalita „U cihelny“ zasedala 1.11.2021
v 18 hodin. Komise posoudila jednotlivé žádosti podle Zásad prodeje pozemků určených k výstavbě v lokalitě
„U cihelny“, které byly schváleny zastupitelstvem Usnesením č. 7/5 ze dne 8.10.2021. Celkem bylo podáno 5
žádostí o koupi pozemků. Ze zasedání komise byl vyhotoven protokol, jehož závěrem je doporučení návrhu

4
na odkup jednotlivých pozemků pro jednání zastupitelstva obce. (Příloha č. 4 – Protokol o průběhu jednání
komise o výběru zájemců o koupi pozemku v k. ú. Trboušany – lokalita „U cihelny“).
O jednotlivých žádostech zastupitelstvo hlasuje postupně:
Žádost č. 1 – Návrh prodeje pozemku p.č. 494/2 nebo p.č. 494/74. Dále byl v žádosti uveden pozemek p.č.
494/87. U tohoto pozemku obec odstoupila od záměru prodeje.
Hlasování pro: 0

proti: 9

zdržel se: 0

Žádost č. 2 – Návrh prodeje pozemku p.č. 494/74.
Hlasování pro: 6

proti: 1

zdržel se: 2

Žádost č. 3 – Návrh prodeje pozemku p.č. 494/2.
Hlasování pro: 5

proti: 2

zdržel se: 2

Žádost č. 4 – Návrh prodeje pozemku p.č. 494/79.
Hlasování pro: 6

proti: 1

zdržel se: 2

Žádost č. 5 – Žádost byla žadateli zrušena.
Hlasování pro: 0

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje prodej pozemků v lokalitě „U cihelny“, a to následovně:
* pozemek p.č. 494/2 o výměře 985 m2 – prodej na základě Žádosti č. 3 panu Ing. MK
* pozemek p.č. 494/74 o výměře 1 106 m2 – prodej na základě Žádosti č. 2 panu Ing.MS
* pozemek p.č. 494/79 o výměře 1 233 m2 – prodej na základě Žádosti č. 4 panu TS
Zastupitelstvo obce zamítá Žádost č. 1 pana Mgr. MW a paní ER.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že Žádost č. 5 paní MŠ a pana PŠ byla žadateli zrušena.
S úspěšnými žadateli bude uzavřena Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu dle schválené vzorové
Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu dle Usnesení č. 6/5 ze dne 8.10.2021.

6. Smlouva REMA Systém, a.s. – nové smluvní ujednání dle změny zákona č.
542/2020 Sb.
Společnost REMA Systém, a.s., IČ 645 10 263 předložila návrh Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného
odběru. Předmětem smlouvy je zřízení veřejného místa zpětného odběru pro realizace zpětného odběru
výrobků s ukončenou životností (použité elektrozařízení, použité baterie a akumulátory). Podle návrhu
smlouvy budou náklady pro obec i nadále nulové a obci bude náležet příspěvek vypočtený dle přílohy č. 2 této
smlouvy. (Příloha č. 5 – Návrh Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru pro účely
zpětného odběru a odděleného sběru výrobků s ukončenou životností (elektrozařízení, elektroodpad, baterie
a akumulátory) s firmou REMA Systém, a.s., IČ 645 10 263. Tato smlouva nahrazuje předchozí smluvní
ujednání. Starosta obce je pověřen podpisem této smlouvy.

7. Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Dne 15.10.2021 bylo na obecním úřadě provedeno pracovníky Krajského úřadu JMK dílčí přezkoumání
hospodaření obce s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování pro: 0

proti:

0

zdržel se: 0
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Usnesení č. 7/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Trboušany,
okres Brno – venkov za rok 2021 s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

8. Uzavření DPP se zastupitelem obce
Starosta obce navrhuje uzavřít v prosinci 2021 Dohodu o provedení práce se zastupitelkou obce Ing. Věrou
Chrástovou. Předmětem dohody je odměna za přípravu zpravodaje v roce 2021 ve výši 5 000 Kč a odměna
za vedení kroniky obce v roce 2021 ve výši 5 000 Kč.
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení č. 8/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje uzavřít Dohodu o provedení práce se zastupitelkou obce Ing. Věrou
Chrástovou za přípravu zpravodaje a za vedení kroniky obce v roce 2021. Odměna je stanovena ve výši 5 000
Kč za přípravu zpravodaje a 5 000 Kč za vedení kroniky obce.

9. Zřízení likvidační komise
MŠ Trboušany navrhuje na vyřazení majetek dle předloženého seznamu. Z toho důvodu je třeba stanovit
likvidační komisi. Za předsedu likvidační komise je navržen Pavel Světlík, za členy likvidační komise jsou
navrženi: Vítězslav Korber a Marek Chrást.
Hlasování pro: 9

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení č. 9/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany ustanovuje likvidační komisi ve složení Pavel Světlík – předseda, Vítězslav
Korber – člen, Marek Chrást – člen.

10. Volba inventarizačních komisí, datum proškolení
Starosta navrhl ústřední inventarizační komisi ve složení předseda Vítězslav Korber, členové Libor Hodovský,
Pavel Světlík.
Dále inventarizační komisi – pro fyzickou a dokladovou inventuru pro inventarizaci DNM, DDNM, DHM, stavby,
DDHM, materiálové zásoby, materiál na skladě, oprávky – ve složení předseda Mgr. Vladimíra Kotásková,
členové Ing. Michal Svoboda, Jiří Kašparovský.
Dále inventarizační komisi – pro dokladovou inventuru pro inventarizaci pozemků, nedokončených staveb,
bankovních účtů, pokladny, záloh, všech typů pohledávek, všech typů závazků, zúčtování se zaměstnanci
a institucemi, přechodné účty – ve složení předseda Ing. Věra Chrástová, členové Marek Chrást a Ing. Lucie
Csarniová.
Pro inventarizace v MŠ jsou jmenováni do komise za obec členové Mgr. Vladimíra Kotásková a Ing. Michal
Svoboda.
Proškolení členů inventarizační komise se bude konat v budově OÚ 1. 11. 2021 v 21 hodin. Školení provede
starosta obce.
Hlasování pro: 9

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení č. 10/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí se sestavením ústřední inventarizační komise ve složení předseda
Vítězslav Korber, členové Libor Hodovský, Pavel Světlík, dále inventarizační komisi – pro fyzickou a
dokladovou inventuru pro inventarizaci DNM, DDNM, DHM, stavby, DDHM, materiálové zásoby, materiál na
skladě, oprávky – ve složení předseda Mgr. Vladimíra Kotásková, členové Ing. Michal Svoboda, Jiří
Kašparovský, dále inventarizační komisi – pro dokladovou inventuru pro inventarizaci pozemků,
nedokončených staveb, bankovních účtů, pokladny, záloh, všech typů pohledávek, všech typů závazků,
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zúčtování se zaměstnanci a institucemi, přechodné účty – ve složení předseda Ing. Věra Chrástová, členové
Marek Chrást a Ing. Lucie Csarniová. Pro inventarizace v MŠ jsou jmenováni do komise za obec členové Mgr.
Vladimíra Kotásková a Ing. Michal Svoboda. Proškolení členů inventarizačních komisí se bude konat v budově
OÚ 1. 11. 2021 v 21 hodin. Školení provede starosta obce.

11. Plán inventur
Starosta obce předložil ke schválení Plán inventur na rok 2021 s termíny zahájení a ukončení inventur.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 11/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Plán inventur na rok 2021.

12. Nová OZV obce Trboušany – odpady, dle nové legislativy
Vzhledem ke změně legislativy je třeba aktualizovat OZV obce Trboušany, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství. Vyhláška bude účinná od 1. 1. 2022 a nahradí dosavadní platnou OZV.
Cena za likvidaci odpadů bude pro všechny jednotná, a to 700 Kč včetně majitelů nemovitostí, ve které není
nikdo trvale hlášen.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 12/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje OZV obce Trboušany č. 1/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství. Poplatek za odpad zůstává ve výši 700 Kč pro každého občana obce
Trboušany i pro majitele nemovitosti, ve které není nikdo trvale přihlášen. Vyhláška nabude účinnosti od 1. 1.
2022 a nahradí dosavadní platnou OZV.

13. Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor „Hospůdka“
Starosta obce tlumočil žádost pana RK , bytem Dolní Kounice, IČ: 645 03 941 o prodloužení pronájmu
nebytových prostor „Hospůdka“ za účelem provozování hospody. Starosta obce navrhuje zveřejnění záměru
nebytové prostory pronajmout stávajícímu nájemci.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 13/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory „Hospůdka“.

14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou EG.D, a.s.
Zastupitelům byl předložen návrh Smlouvy č.: HO-001030062871/001-SERG o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Stavba
je označena názvem „Trboušany, rozš.k.NN, Chrást“ a bude realizovaná na pozemku p.č. 101/3. Jednorázová
náhrada za věcné břemeno bude činit 2 000 Kč. (Příloha č. 6 – Návrh Smlouvy č.: HO-001030062871/001SERG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 14/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu č.: HO-001030062871/001-SERG o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
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Stavba je označena názvem „Trboušany, rozš.k.NN, Chrást“ a bude realizovaná na pozemku p.č. 101/3.
Jednorázová náhrada za věcné břemeno bude činit 2 000 Kč.

15. Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Trboušany na rok 2022
Ředitelka MŠ Trboušany Alena Veselá předložila za MŠ Trboušany Žádost o navýšení rozpočtu na rok 2022.
Jako důvod uvádí zdražování energií, neodkladné opravy skluzavky a krytu pískoviště, nákup nového
povlečení. Starosta obce navrhuje vyžádat si podrobnější vyčíslení očekávaných nákladů v roce 2022, a teprve
poté rozhodnout. (Příloha č. 7 – Žádost o navýšení rozpočtu na rok 2022).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 15/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s vyžádáním si podrobnějšího vyčíslení očekávaných nákladů MŠ
Trboušany v roce 2022, a teprve poté rozhodnout o případném navýšení příspěvku.

16. Návrh na vyřazení majetku MŠ Trboušany za rok 2021
Likvidační komise jmenovaná na tomto zasedání zastupitelstva prověří majetek MŠ Trboušany navržený
k vyřazení a předloží své doporučení na dalším zasedání ZO. (Příloha č. 8 – Návrh na vyřazení majetku MŠ
Trboušany za rok 2021).
Hlasování pro: 0

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 16/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí, že o návrhu bude rozhodnuto na příštím zasedání ZO.

17. Rozpočtové opatření č. 12/2021
Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 12/2021, kterým se provádí přesuny mezi paragrafy ve
výdajích. (Příloha č. 9 – Rozpočtové opatření č. 12/2021).
Hlasování pro: 0

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 17/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12/2021, kterým se provádí přesuny
mezi paragrafy ve výdajích.

18. Rozpočtové opatření č. 13/2021
Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 13/2021, kterým se navyšují příjmy a výdaje o 3 200 Kč.
(Příloha č. 10 – Rozpočtové opatření č. 13/2021).
Hlasování pro: 0

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 18/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 13/2021, kterým se navyšují příjmy a
výdaje o 3 200 Kč.
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19. Připomínky k vyvěšenému záměru obce
Pan JD, bytem Trboušany a pan RD,byytem Trboušany podali připomínky k vyvěšenému záměru obce
pronajmout pozemky p.č. 15 a p.č. 18. Připomínky však nebyly v písemné formě sděleny a osobně se na
jednání zastupitelstva obce nedostavili. Oba budou vyzváni, aby své připomínky konkretizovali, jinak nemohou
být brány v potaz. (Příloha č. 11 – Připomínky k chystané nájemní smlouvě na pozemky p.č. 15 a p.č. 18).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 19/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s vyzváním pana JD, bytem Trboušany a pana RD , bytem Trboušany
ke konkretizování připomínek ke zveřejněnému záměru pronajmout pozemky p.č.15 a p.č. 18.

20. Smlouva o vybudování komunikace
Starosta obce předložil zastupitelům návrh Smlouvy o vybudování komunikace, na pozemcích p.č. 494/90,
p.č. 494/91, p.č. 494/92 a p.č. 494/93. Komunikaci jsou povinni vybudovat majitelé pozemků p.č. 494/2, p.č.
494/74, p.č. 494/79 a p.č. 494/87 dle specifikace. (Příloha č. 12 – Návrh smlouvy o vybudování komunikace).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 20/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o vybudování komunikace, na pozemcích p.č. 494/90, p.č.
494/91, p.č. 494/92 a p.č. 494/93. Komunikaci jsou povinni vybudovat majitelé pozemků p.č. 494/2, p.č.
494/74, p.č. 494/79 a p.č. 494/87 dle specifikace. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.

21. Odstoupení od záměru obce
Zastupitelé obce navrhují odstoupení od záměru obce prodat pozemky v lokalitě „Niva, Etapa Z2/2“, a to p.č.
454/120 o výměře 1 068 m2, p.č. 454/248 o výměře 1 043 m2, p.č. 454/237 o výměře 965 m2 a p.č. 454/236 o
výměře 832 m2 . Dále navrhují odstoupení od záměru obce prodat pozemek v lokalitě „U cihelny“ p.č. 494/87
o výměře 847 m2. Vše v k.ú. Trboušany.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 21/6 ze dne 1.11.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje odstoupení od záměru obce prodat pozemky v lokalitě „Niva, Etapa
Z2/2“, a to p.č. 454/120 o výměře 1 068 m2, p.č. 454/248 o výměře 1 043 m2, p.č. 454/237 o výměře 965 m2 a
p.č. 454/236 o výměře 832 m2. Dále schvaluje odstoupení od záměru obce prodat pozemek v lokalitě „U
cihelny“ p.č. 494/87 o výměře 847 m2. Vše v k.ú. Trboušany.

Diskuse
Diskuse nebyla.

Zasedání bylo ukončeno v 21:00 hodin.
Zápis vyhotoven dne 1. 11. 2021.
Zapsala:

Ing. Věra Chrástová

Ověřovatelé:

Libor Hodovský
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Jiří Kašparovský
Starosta obce:

Jaromír Kubant

Místostarostka obce:

Mgr. Vladimíra Kotásková

