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

 

Zápis číslo 2/2023 

ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 
ve čtvrtek 10. března 2023 

Přítomni:  7 členů zastupitelstva 

Omluveni: Ing. Michal Svoboda, Martin Puttner 

     Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

Zasedání zahájeno v 18:00 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. Areál Pod lipami – revitalizace – dotační možnosti 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2023 

6. Pokácení stromu na hřišti 

7. Čištění dešťové kanalizace v obci  

Doplnění programu: 

8. Žádost o vybudování chodníku před domem č.p. 99 

9. Žádost o dotaci 

10. Kácení stromu před domem č.p. 22  

11. Kácení stromů u hřbitova 

12. Oznámení zahájení územního řízení 

Diskuse 

Starosta přečetl návrh programu v souladu s pozvánkou doručenou členům představenstva a v souladu 

s informací zveřejněnou na úřední desce. K navrhovanému programu byly vzneseny návrhy na doplnění. Před 

hlasováním dal starosta možnost přítomným zastupitelům se vyjádřit. 

Starosta dal hlasovat o návrhu na doplnění programu: 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Starosta dal hlasovat o návrhu na konečné znění programu: 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 1/1 ze dne 10.3.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání. 
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2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová. 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Mgr. Eva Nečasová a Jiří Kašparovský.  

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 2/1 ze dne 10.3.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou. 

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Eva Nečasová a Jiří Kašparovský. 

 

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO 

Na minulém zasedání ZO nebyly uloženy žádné úkoly. 

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0  

Usnesení č. 3/1 ze dne 10.3.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí informaci ohledně plnění úkolů z minulého zasedání ZO. 

 

4. Areál Pod lipami – revitalizace – dotační možnosti  

V areálu Pod lipami by bylo vhodné provést revitalizaci. Spolek Trboušanských vinařů z.s. má možnost zažádat 

za tímto účelem o grant Dokážeme víc od Nadace Via ve výši 500 000 Kč. Jednou z podmínek poskytnutí 

grantu je spolupráce s hlavním partnerem, který by se podílel spoluúčastí 20% (100 000 Kč). Projekt by trval 

do konce roku 2024. 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 4/1 ze dne 10.3.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje účast obce jako hlavního partnera s 20% finanční účastí na grantu 

Dokážeme víc od Nadace Via. Pokud žadatel grant získá. Žadatelem o grant bude Spolek Trboušanských 

vinařů z.s.    

 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2023  

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 3/2023, kterým se provádí přesuny mezi § ve výdajích. 

(Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 3/2023).                       

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 5/1 ze dne 10.3.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2023, kterým se provádí přesuny 

mezi § ve výdajích.    

 

6. Pokácení stromu na hřišti  

Na hřišti Pod lipami (Štouralov) se plánují vodovodní a kanalizační přípojky. Aby bylo možné udělat šachty, je 

třeba pokácet starou vykotlanou vrbu v rohu hřiště. Obec požádala o vyjádření Odbor životního prostředí v 

Ivančicích, který s tím souhlasí. 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   
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Usnesení č. 6/1 ze dne 10.3.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s pokácením vykotlané vrby v rohu hřiště Pod lipami.   

 

7. Čištění dešťové kanalizace v obci  

Dešťová kanalizace v obci je zanešená nánosy naplavené hlíny a písku. Starosta obce požádal 3 firmy 

zabývající se čištěním kanalizací v okolí, o předložení cenových nabídek. Jako nejvýhodnější zastupitelé 

vyhodnotili nabídku firmy ENVIROX s.r.o., IČ: 248 24 968, která nabízí provedení vyčištění kanalizace za cenu 

44 198 Kč + DPH. (Příloha č. 3 – Cenové nabídky 3 firem na vyčištění kanalizace).                         

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 7/1 ze dne 10.3.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje nabídku společnosti ENVIROX s.r.o., IČ: 248 24 968 na vyčištění 

dešťové kanalizace v obci za navrhovanou cenu 44 198 Kč + DPH. Zastupitelé zároveň pověřují starostu obce 

vyřízením objednávky.   

 

8. Žádost o vybudování chodníku před domem č.p. 99  

Paní AK  předložila Žádost o zhotovení chodníku. V současné době se buduje finančně náročný chodník kolem 

hlavního průtahu obcí. Chodník v této ulici je v plánu v jedné z dalších etap. (Příloha č. 4 – Žádost o zhotovení 

chodníku).                                       

Hlasování pro: 0   proti: 7   zdržel se: 0   

Usnesení č. 8/1 ze dne 10.3.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany zamítá Žádost o zhotovení chodníku před domem č.p. 99 . Chodník v této ulici 

je v plánu v jedné z dalších etap.       

       

 

9. Žádost o dotaci  

Spolek KasProCats, z.s. požádal o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Trboušany na rok 2023 na kastrační 

program koček a odchytovou službu. (Příloha č. 5 – Žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2023).   

Hlasování pro: 0   proti: 7   zdržel se: 0 

Usnesení č. 9/1 ze dne 10.3.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany zamítá Žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2023 pro spolek KasProCats, 

z.s. 

 

10. Pokácení stromu před domem č.p. 22   

Morušovník před domem č.p. 22 je ve velmi špatném stavu. Tento stav je popsán také v dendrologické zprávě 

Návrh ošetření stromů v katastru obce Trboušany. Mimoto je strom napaden houbou. Vzhledem k budování 

chodníků v těsné blízkosti stromu dojde k narušení kořenového systému, což špatný strav stromu ještě zhorší. 

Z tohoto důvodu by bylo lepší strom pokácet a následně vysadit nový. Komise pro životní prostředí sdělila 

souhlasné stanovisko.                        

Hlasování pro: 6   proti: 0   zdržel se: 1   

Usnesení č. 10/1 ze dne 10.3.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s pokácením morušovníku před domem č.p. 22. 
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11. Kácení stromů u hřbitova   

Dvě lípy u hřbitova jsou suché, mají vykotlané kmeny a jsou již nebezpečné. Tento stav je popsán také v 

dendrologické zprávě Návrh ošetření stromů v katastru obce Trboušany. Stromy bude nutné pokácet a 

následně vysadit nové. Komise pro životní prostředí sdělila souhlasné stanovisko.                        

Hlasování pro: 6   proti: 0   zdržel se: 1   

Usnesení č. 11/1 ze dne 10.3.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s pokácením dvou suchých lip u hřbitova. 

 

12. Oznámení zahájení územního řízení 

Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad doručil na obec Oznámení zahájení územního řízení. Pan MJ 

Trboušany, požádal o vydání územního rozhodnutí na stavbu oplocení pozemku p.č. 567/1 a 567/2. Plot výšky 

2 m bude ze strany p.č. 567/3 z betonových desek do výšky 60 cm a dále pletivo. Ze strany p.č. 558/88 a 

565/1 půjde o sloupky a desky na výšku 2 m, ze strany p.č. 55/1, pak sloupky s pletivem na výšku 2m. 

Vzhledem k tomu, že dochází k revitalizaci Olší, nesouhlasí zastupitelé s vysokým plotem z desek a preferují 

betonové desky max. do výšky 60 cm a pak pletivo. (Příloha č. 6 – Oznámení zahájení územního řízení).   

 Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 12/1 ze dne 10.3.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany nesouhlasí s vybudováním oplocení, jak je popsáno v Oznámení zahájení 

územního řízení. Obec k tomuto vznese v řádné lhůtě na Stavební úřad v Dolních Kounicích námitku. 

 

Diskuse 

Diskuse nebyla. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 

Zápis vyhotoven dne 10. 3. 2023. 

Zapsala:   Ing. Věra Chrástová 

Ověřovatelé:   Mgr. Eva Nečasová    

    Jiří Kašparovský 

Starosta obce:   Jaromír Kubant 

Místostarostka obce:  Mgr. Vladimíra Kotásková 


