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

Zápis číslo 7/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu
v pátek 17. prosince 2021
Přítomni:
Omluveni:

8 členů zastupitelstva, žádní hosté
----

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. Návrh rozpočtu obce Trboušany na rok 2022
5. Návrh rozpočtového výhledu obce Trboušany na roky 2023, 2024
6. Návrh rozpočtu MŠ Trboušany na rok 2022
7. Návrh rozpočtového výhledu MŠ Trboušany na roky 2023, 2024
8. Návrh rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na rok 2022
9. Návrh rozpočtového výhledu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na roky 2023, 2024
10. Vyřazení majetku MŠ Trboušany
11. Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Trboušany na rok 2022
12. Pronájem nebytových prostor „Hospůdka“ – návrh smlouvy
13. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby – pečovatelské
služby
14. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování provozu sociální služby – denní
stacionář
15. Dodatek č. 2 smlouvy o zajišťování financování systému IDS JMK
16. Rozpočtové opatření č. 14/2021
17. Vypořádání se s námitkou a žádostí občana
18. Projednání návrhu žadatele JAM living vision, s.r.o.
Doplnění programu:
19. Odstoupení od Kupní smlouvy
20. Výběr zajišťovatele výběrového řízení na akci „Vybudování inženýrských sítí a komunikace
v lokalitě Niva, Etapa Z 2/2“
21. Výběr zajišťovatele výběrového řízení na akci „Chodníky podél komunikace III. třídy procházející
obcí“
22. Souhlas s vybudováním retenční nádrže
Diskuse
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Starosta přečetl doplněný program zasedání a dal o programu hlasovat.
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Pavel Světlík a Vítězslav Korber.
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou.
Ověřovateli zápisu byli schváleni Pavel Světlík a Vítězslav Korber.

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO
Na minulém zasedání ZO bylo projednáno podání pana JD a pana RD , kteří písemně sdělili, že mají
připomínky k vyvěšenému záměru obce pronajmout pozemky p.č. 15 a p.č. 18. Připomínky však nebyly v jejich
podání uvedeny. Zastupitelé se dohodli, že oba budou vyzváni ke konkretizování připomínek, jinak nemohou
být brány v potaz. Na ústním jednání byly probrány všechny připomínky. Na základě vzájemné dohody
navrhuje starosta obce odstoupit od záměru pronajmout pozemky p.č. 15 a p.č. 18.
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí informace z ústního jednání a odstupuje od záměru
pronajmout pozemky p.č. 15 a p.č. 18.

4. Návrh rozpočtu obce Trboušany na rok 2022
ZO projednalo Návrh rozpočtu obce Trboušany na rok 2022, který byl řádně zveřejněn. Příjmy 7 529 700 Kč,
výdaje 48 279 600 Kč, financování – zůstatky finančních prostředků z roku 2021 26 000 000 Kč, dlouhodobé
přijaté prostředky (úvěr) 15 000 000, splátka úvěru 250 100 Kč. Návrh rozpočtu je schodkový. (Příloha č. 2 –
Návrh rozpočtu obce Trboušany na r. 2022).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje rozpočet obce Trboušany na rok 2022 jako schodkový s příjmy 7 529
700 Kč, výdaji 48 279 600 Kč a financováním ve výši 26 000 000 Kč, úvěr 15 000 000 a splátkou úvěru 250
100 Kč. Schodek rozpočtu je uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých let a dlouhodobými přijatými
prostředky (úvěr).

5. Návrh rozpočtového výhledu obce Trboušany na roky 2023, 2024
ZO projednalo Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Trboušany na období 2023 - 2024, který byl řádně
zveřejněn. Rok 2023: příjmy 7 226 400 Kč, výdaje 12 250 000 Kč, financování (změna stavu krátkodobých
finančních prostředků) 6 023 608 Kč, splátka úvěru 1 000 008 Kč. Rok 2024: příjmy 7 327 000 Kč, výdaje
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12 850 000 Kč, financování (změna stavu krátkodobých finančních prostředků) 6 523 008 Kč, splátka úvěru
1 000 008 Kč. (Příloha č. 3 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Trboušany na období 2023 - 2024).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Trboušany na období 2023 2024. Rok 2023: příjmy 7 226 400 Kč, výdaje 12 250 000 Kč, financování (změna stavu krátkodobých
finančních prostředků) 6 023 608 Kč, splátka úvěru 1 000 008 Kč. Rok 2024: příjmy 7 327 000 Kč, výdaje
12 850 000 Kč, financování (změna stavu krátkodobých finančních prostředků) 6 523 008 Kč, splátka úvěru
1 000 008 Kč.

6. Návrh rozpočtu MŠ Trboušany na rok 2022
ZO projednalo Návrh rozpočtu subjektu Mateřská škola, Trboušany, okres Brno – venkov, příspěvková
organizace pro rok 2022, který byl řádně zveřejněn. Náklady 2 400 000 Kč, výnosy 2 400 000 Kč. (Příloha č.
4 – Návrh rozpočtu MŠ Trboušany pro rok 2022).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje rozpočet Mateřské školy, Trboušany, okres Brno – venkov,
příspěvková organizace pro rok 2022. Náklady 2 400 000 Kč, výnosy 2 400 000 Kč.

7. Návrh rozpočtového výhledu MŠ Trboušany na roky 2023, 2024
ZO projednalo Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy, Trboušany, okres Brno – venkov,
příspěvková organizace na roky 2023, 2024, který byl řádně zveřejněn. Rok 2023: náklady 2 450 000 Kč,
výnosy 2 450 000 Kč. Rok 2024: náklady 2 500 000 Kč, výnosy 2 500 000 Kč. (Příloha č. 5 – Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Trboušany).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy, Trboušany, okres Brno
– venkov, příspěvková organizace na roky 2023, 2024. Rok 2023: náklady 2 450 000 Kč, výnosy 2 450 000
Kč. Rok 2024: náklady 2 500 000 Kč, výnosy 2 500 000 Kč.

8. Návrh rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na rok 2022
ZO projednalo Návrh rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na rok 2022, který byl řádně zveřejněn.
Příjmy 3 801 000 Kč, výdaje 4 601 000 Kč, financování 800 000 Kč. (Příloha č. 6 – Návrh rozpočtu DSO
Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na rok 2022).
Hlasování pro: 0

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 8/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Návrh rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na rok
2022. Příjmy 3 801 000 Kč, výdaje 4 601 000 Kč, financování 800 000 Kč.

9. Návrh rozpočtového výhledu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na roky 2023,
2024
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ZO projednalo Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na roky 2023 2024, který byl řádně zveřejněn. Pro rok 2023 příjmy 3 801 000 Kč, výdaje 3 901 000 Kč, financování 100 000
Kč. Pro rok 2024 příjmy 3 951 000 Kč, výdaje 4 051 000 Kč, financování 100 000 Kč. (Příloha č. 7 – Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na roky 2023 - 2024).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 9/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Vodovod –
svazek obcí P,T,N,K na roky 2023 - 2024. Rok 2023 příjmy 3 801 000 Kč, výdaje 3 901 000 Kč, financování
100 000 Kč. Pro rok 2024 příjmy 3 951 000 Kč, výdaje 4 051 000 Kč, financování 100 000 Kč.

10. Vyřazení majetku MŠ Trboušany
Likvidační komise prověřila majetek MŠ Trboušany navržený k vyřazení. Jde o drobný majetek v pořizovací
ceně 8 799 Kč. Komise s vyřazením souhlasí a doporučuje ZO vyřazení navrženého majetku schválit. (Příloha
č. 8 – Návrh na vyřazení majetku MŠ Trboušany za rok 2021).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 10/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje vyřazení majetku MŠ Trboušany dle předloženého seznamu.

11. Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Trboušany na rok 2022
Ředitelka MŠ Trboušany Alena Veselá předložila za MŠ Trboušany Žádost o navýšení rozpočtu na rok 2022.
Zastupitelé tuto žádost projednávali na minulém zasedání s tím, že rozhodnutí bylo odloženo a paní ředitelka
byla požádána o podrobnější vyčíslení očekávaných nákladů. Po projednání položek nákladů, u kterých je
očekáván nárůst, a možností jejich financování, bylo s paní ředitelkou odsouhlaseno, že příspěvek zatím
zůstane ve stejné výši 250 000 Kč jako v předchozím roce.
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 11/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje neinvestiční příspěvek pro MŠ Trboušany na rok 2022 ve výši 250
000 Kč.

12. Pronájem nebytových prostor „Hospůdka“ – návrh smlouvy
Starosta obce tlumočil Žádost pana Roberta Komárka, Antonínská 490/57, Dolní Kounice, IČ: 645 03 941 o
prodloužení pronájmu nebytových prostor „Hospůdka“ za účelem provozování hospody. Zastupitelé projednali
návrh Smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Záměr pronajmout tyto prostory byl řádně zveřejněn, žádné
námitky k tomuto záměru nebyly vzneseny. Návrh smlouvy je na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
s výpovědní dobou 2 měsíce, měsíční nájemné činí 1 200 Kč. Vše stejně jako u minulé smlouvy. (Příloha č. 9
– Žádost).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 12/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor s panem Robertem
Komárkem, Antonínská 490/57, Dolní Kounice, IČ: 645 03 941 za účelem provozování hospody. Smlouva o
pronájmu nebytových prostor je sjednána na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 s výpovědní dobou 2
měsíce. Měsíční nájemné je stanoveno na 1 200 Kč. Nájemce hradí energie sám a odběrná místa jsou
napsána na nájemce. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.
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13. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby
– pečovatelské služby
Starosta obce předložil návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby
– pečovatelské služby s městem Ivančice na rok 2022. Výše finančního příspěvku obce dle této smlouvy pro
rok 2022 činí 13 678 Kč. Podmínky smlouvy zůstávají stejné jako v minulém roce. (Příloha č. 10 – Návrh
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby – pečovatelské služby).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 13/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování
sociální služby – pečovatelské služby s městem Ivančice na rok 2022. Výše finančního příspěvku obce dle
této smlouvy pro rok 2022 činí 13 678 Kč. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy

14. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování provozu
sociální služby – denní stacionář
Od 11. 5. 2021 je občankou naší obce využívána služba denního stacionáře v Ivančicích, který je provozován
Pečovatelskou službou Ivančice. Denní stacionář z největší části financuje město Ivančice, dále uživatel
služeb a pokud služeb využívá občan z obce v ORP Ivančice, je spolufinancování řešeno formou darovací
smlouvy s obcí. Podle informací bude naše občanka využívat tuto službu i v roce 2022. Na rok 2021 byl
Pečovatelské službě poskytnut dar ve výši 10 000. Pro financování roku 2022 je obci předložen Návrh darovací
smlouvy na poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč. (Příloha č. 11 – Informace ke spolufinancování formou daru;
Příloha č. 12 – Návrh darovací smlouvy).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 14/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí daru 10 000 Kč městu Ivančice,
které je zřizovatelem Pečovatelské služby provozující denní stacionář. Starosta obce je pověřen podpisem
smlouvy.

15. Dodatek č. 2 smlouvy o zajišťování financování systému IDS JMK
Zastupitelstvo JMK schválilo 23.9.2021 výši finančního příspěvku obcí do Fondu IDS pro rok 2022 v hodnotě
100 Kč na 1 obyvatele / rok. V souvislosti s tímto rozhodnutím předložil JMK Návrh dodatku č. 2 Smlouvy o
zajištění financování systému IDS JMK. Předmětem dodatku je úprava výše finančního příspěvku pro naši
obec, ta činí pro rok 2022 částku 38 000 Kč, a sjednocení termínu splatnosti do konce měsíce června pro
všechny obce. (Příloha č. 13 – Návrh dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 15/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a
pověřuje starostu obce jeho podpisem.

16. Rozpočtové opatření č. 14/2021
Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 14/2021, kterým se navyšují příjmy a výdaje o
20 988 800 Kč. (Příloha č. 14 – Rozpočtové opatření č. 14/2021).
Hlasování pro: 0

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení č. 16/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 14/2021, kterým se navyšují příjmy a
výdaje o 20 988 800 Kč.

17. Vypořádání se s námitkou občana
Pan RF, který byl přítomen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Trboušany konaném dne 1.11.2021,
upozornil na absenci jeho připomínky k projednávanému bodu č. 4 „Projednání návrhu na odkup pozemků v
lokalitě „Niva, Etapa Z2/2“ na základě doporučení výběrové komise“ v následně vyhotoveném zápisu ze
zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 6/2021. Tuto připomínku shledává zastupitelstvo obce Trboušany
jako opodstatněnou, a proto se doplňuje:
Žadatel o koupi pozemku pan RF vznesl, po prezentaci závěru výběrové komise, dotaz, z jakého důvodu
nebylo jeho žádosti vyhověno. Zastupitelstvo obce podalo vysvětlení, že u dvou pozemků se odstupuje od
záměru a u třetího pozemku nebyl vybrán.
(Příloha č. 15 – Námitka a žádost o doplnění zápisu z jednání zastupitelstva obce Trboušany 6/2021 konaného
dne 1.11.2021).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 17/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplnění Zápisu číslo 6/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce
Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu dne 1.11.2021, a to v bodě 4. „Projednání návrhu
na odkup pozemků v lokalitě „Niva, Etapa Z2/2“ na základě doporučení výběrové komise“. Bod se tímto
usnesením doplňuje následovně:
Žadatel o koupi pozemku pan RF vznesl, po prezentaci závěru výběrové komise, dotaz, z jakého důvodu
nebylo jeho žádosti vyhověno. Zastupitelstvo obce podalo vysvětlení, že u dvou pozemků se odstupuje od
záměru a u třetího nebyl vybrán.

18. Projednání návrhu žadatele JAM living vision, s.r.o.
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. 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. A dále žádá o schválení návrhu umístění dvou parkovacích míst
na pozemku p.č. 271/1. Zastupitelé požadovali k dané problematice nejdříve ústní jednání, které proběhlo.
(Příloha č. 16 – 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: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 18/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s předloženou projektovou dokumentací společnosti JAM living vision,
s.r.o. na akci: „Oprava a částečná přestavba objektu hostince, k.ú. Trboušany“ pro účely povolovacího
stavebního řízení. Dále souhlasí s využitím pozemku p.č. 364 a částí pozemku p.č. 271/1 pro dočasné
umístění kontejnerů pro sběr odpadů během stavby. A dále souhlasí s umístěním dvou parkovacích míst na
pozemku p.č. 271/1.
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19. Odstoupení od Kupní smlouvy
Na minulém zasedání ZO bylo Usnesením č. 4/6 ze dne 1.11.2021 rozhodnuto o prodeji pozemku p.č. 454/243
žadatelům JK a JH. Tito se však ani v nejzazším stanoveném termínu nedostavili k podpisu připravené Kupní
smlouvy, čímž se má za to, že od Kupní smlouvy odstupují. Toto také sdělili telefonicky. (Příloha č. 17 – Plánek
s vyznačením předmětných pozemků).
Hlasování pro: 0

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 19/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí odstoupení od Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 454/243.

20. Výběr zajišťovatele výběrového řízení na akci „Vybudování inženýrských sítí a
komunikace v lokalitě Niva, Etapa Z2/2“
Starosta obce předložil zastupitelům nabídku firmy IPI s.r.o., IČ 469 78 135, která by pro nás měla zajistit celý
proces výběrového řízení na akci „Vybudování inženýrských sítí a komunikace v lokalitě Niva, Etapa Z2/2“.
Nabízená cena činí 7 000 Kč bez DPH za zpracování zadávací dokumentace a 9 500 Kč bez DPH za
organizaci a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele prací. (Příloha č. 18 – Nábídka).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 20/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje nabídku firmy IPI s.r.o., IČ 469 78 135 na zajištění výběrového řízení
na akci „Vybudování inženýrských sítí a komunikace v lokalitě Niva, Etapa Z2/2“. Cena za služby dle nabídky
činí celkem 16 500 Kč bez DPH. Starosta obce je pověřen podpisem objednávky.

21. Výběr zajišťovatele výběrového řízení na akci „Chodníky podél komunikace III.
třídy procházející obcí“
Starosta obce předložil zastupitelům nabídku firmy IPI s.r.o., IČ 469 78 135, která by pro nás měla zajistit celý
proces výběrového řízení na akci „Chodníky podél komunikace III. třídy procházející obcí“. Nabízená cena činí
7 000 Kč bez DPH za zpracování zadávací dokumentace a 9 500 Kč bez DPH za organizaci a vyhodnocení
zadávacího řízení na dodavatele prací. (Příloha č. 19 – Nabídka).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 21/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje nabídku firmy IPI s.r.o., IČ 469 78 135 na zajištění výběrového řízení
na akci „Chodníky podél komunikace III. třídy procházející obcí“. Cena za služby dle nabídky činí 16 500 Kč
bez DPH. Starosta obce je pověřen podpisem objednávky.

22. Souhlas s vybudováním retenční nádrže
Pan LH požádal o souhlas s vybudováním retenční nádrže na pozemku p.č. 15 a p.č. 18 pro vsak dešťové
vody.
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 22/7 ze dne 17.12.2021
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s vybudováním retenční nádrže na vsak dešťové vody na pozemcích
p.č. 15 a p.č. 18.
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Diskuse
Společnost JAM living vision, s.r.o. nabízí obci k odkupu pozemky kolem potoka a kolem kanálu za domy na
Rybníku. Obec má o odkup těchto pozemků dlouhodobě zájem z důvodu údržby vodotečí. Jedná se přibližně
o 1500 m2. Společnost vyzvala obec k jednání o ceně. Starosta obce bude se společností o ceně jednat a
podá informace na příštím zasedání ZO.
V nové zástavbě pod obcí v lokalitě „Niva, Etapa Z2/2“ jsou 3 pozemky jiných majitelů, nejsou obce.
Vybudováním inženýrských sítí a komunikace budou i tyto pozemky mít možnost připojení a budou tím
významně zhodnoceny. Majitelé těchto pozemků by měli být osloveni, aby se finančně podíleli na vybudování
sítí, a to alespoň částkou 150 – 200 tis. Kč.
Zasedání bylo ukončeno v 20:00 hodin.
Zápis vyhotoven dne 17. 12. 2021.
Zapsala:

Ing. Věra Chrástová

Ověřovatelé:

Pavel Světlík
Vítězslav Korber

Starosta obce:

Jaromír Kubant

Místostarostka obce:

Mgr. Vladimíra Kotásková

