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

 

Zápis číslo 3/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 
v pondělí 21. března 2022 

Přítomni:  8 členů zastupitelstva, žádní hosté 

Omluveni: Pavel Světlík 

     Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

Zasedání zahájeno v 18:00 hodin. 

Starosta obce 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. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Trboušany - chodníky podél silnice III. tř. procházející 

obcí“ 

5. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu RD 

Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2“ 

6. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

 

Doplnění programu: 

7. Pořízení traktoru 

8. Zveřejnění záměru prodat vozidlo Multicar 25 

Diskuse 

 

Starosta přečetl doplněný program zasedání a dala o programu hlasovat. 

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 1/3 ze dne 21.3.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání. 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová. 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Michal Svoboda a Marek Chrást.  

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 2/3 ze dne 21.3.2022 
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Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou. 

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Michal Svoboda a Marek Chrást. 

 

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO 

Na jednom z minulých zasedání ZO byla v diskusi diskutována informace, že 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 na základě proběhlého jednání sděluje, že společnost navrhuje 

cenu 600 Kč/m2. Zastupitelé navrhují cenu 300 Kč/m2. Starosta vedl s firmou další kolo jednání. Čeká se na 

jejich vyjádření, vlastník pozemku nejeví ochotu k jednání o prodeji.                        

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3A/3 ze dne 21.3.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí výsledek jednání s vlastníkem pozemku. 

 

 

Na jednom z minulých zasedání ZO byla v diskusi diskutována informace, že 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 50 – 200 tis. 

Kč, podle zvolené varianty spolufinancování. Zastupitelé si měli do příštího zasedání ZO problém promyslet a 

navrhnout způsob řešení. Zastupitelé opět problém prodiskutovali a zrekapitulovali možné závěry. Vzhledem 

k tomu, že dnes nejsou přítomni všichni zastupitelé, bylo rozhodnutí přesunuto na příští jednání.  

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3B/3 ze dne 21.3.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí přesunutí rozhodnutí na příští zasedání ZO. 

 

4. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Trboušany - chodníky podél silnice III. tř. 
procházející obcí“ 

Starosta obce předložil zastupitelům výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku, kterou na základě 

našeho pověření provedla firma IPI s.r.o., IČ 469 78 135, na akci „Trboušany - chodníky podél komunikace III. 

tř. procházející obcí“. Do výběrového řízení byla předložena 1 nabídka. Z otevírání nabídek byl vyhotoven 

zápis s tímto závěrem: Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem 

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., se sídlem Vémyslice 241, 671 42, Vémyslice, IČ: 283 

15 049. Vítězná nabídka splňuje všechny požadavky dle Zadávací dokumentace k zakázce a nabízí nejnižší 

cenu 5 982 457,52 Kč bez DPH. (Příloha č. 2 a č. 3 – Zpráva z jednání hodnotící komise o posouzení 

kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky).      

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 4/3 ze dne 21.3.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Trboušany - 

chodníky podél silnice III. tř. procházející obcí“ tak, jak jej navrhuje hodnotící komise.  Na základě vítězné 

nabídky bude uzavřena smlouva o dílo s firmou Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., se sídlem 

Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice, IČ: 283 15 049.  

 

5. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu 
RD Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2“ 

Starosta obce předložil zastupitelům výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku, kterou na základě 

našeho pověření provedla firma IPI s.r.o., IČ 469 78 135, na akci „Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu 
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RD Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2“. Do výběrového řízení byly předloženy 2 nabídky. Z otevírání nabídek 

byl vyhotoven zápis s tímto závěrem: Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo 

s uchazečem Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., se sídlem Vémyslice 241, 671 42, 

Vémyslice, IČ: 283 15 049. Vítězná nabídka splňuje všechny požadavky dle Zadávací dokumentace 

k zakázce a nabízí nejnižší cenu 11 564 804,27 Kč bez DPH. (Příloha č. 4 a č. 5 – Zpráva z jednání hodnotící 

komise o posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky).      

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 5/3 ze dne 21.3.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Komunikace a 

inženýrské sítě pro zástavbu RD Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2“ tak, jak jej navrhuje hodnotící komise.  

Na základě vítězné nabídky bude uzavřena smlouva o dílo s firmou Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, 

s.r.o., se sídlem Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice, IČ: 283 15 049.  

 

6. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 3/2022, kterým se provádí přesuny mezi paragrafy ve 

výdajích. (Příloha č. 6 – Rozpočtové opatření č. 3/2022).                       

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 6/3 ze dne 21.3.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2022, kterým se provádí přesuny 

mezi paragrafy ve výdajích.    

            

7. Pořízení traktoru  

Pro práci v obci by bylo třeba koupit traktor. Starosta navrhuje na koupi traktoru vypsat výběrové řízení. Jako 

hlavní zadávací podmínky pro výběrové řízení byly navrženy: výkon motoru min. 65 kW, nádrž paliva min. 120 

l, paměť otáček motoru, automatický závěs pro přívěs – čep 38 mm, zadní tříboký závěs s háky – nosnost 

min. 3,5 t, možnost ovládání zadního závěsu na blatníku, hydraulické čerpadlo s průtokem min. 50 l, 3 vnější 

hydraulické rozvaděče (6 rychlospojek), rám pro uchycení čelního nakladače, počet převodových stupňů – 

min. 20 vpřed a 20 vzad, minimálně 2 stupně řazené pod zatížením, elektronická reverzace pro změnu směru 

jízdy pod volantem, maximální rychlost jízdy min. 40 km/ h, zadní vývodový hřídel s otáčkami 540 a 540 ECO, 

pohon všech kol, zadní kola min. šířka 440 mm, přední kola min. šířka 380 mm, přední a zadní blatníky 

s adekvátní šířkou vzhledem k šířce pneumatik, pneumaticky odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, 

pracovní světla 4 vpředu i vzadu, výstražný maják oranžové barvy, pneumatické brzdy přívěsu 2 + 1 hadicové 

zapsané v TP, povolená hmotnost přípojného vozidla (brzděného) min. 10 000 kg, záruka min. 36 měsíců, 

dodání stroje do 30 dnů od podpisu smlouvy, stroj musí být nový, neregistrovaný. Nabídky bude možné 

podávat do 11.4.2022 do 17 hodin. Hodnocení nabídek bude 11.4.2022 v 18 hodin. Za členy do hodnotící 

komise jsou navrženi Pavel Světlík, Vítězslav Korber, Marek Chrást, Jiří Kašparovský a Libor Hodovský.  

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 7/3 ze dne 21.3.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje vypsání výběrového řízení na nákup traktoru s těmito zadávacími 

podmínkami: výkon motoru min. 65 kW, nádrž paliva min. 120 l, paměť otáček motoru, automatický závěs pro 

přívěs – čep 38 mm, zadní tříboký závěs s háky – nosnost min. 3,5 t, možnost ovládání zadního závěsu na 

blatníku, hydraulické čerpadlo s průtokem min. 50 l, 3 vnější hydraulické rozvaděče (6 rychlospojek), rám pro 

uchycení čelního nakladače, počet převodových stupňů – min. 20 vpřed a 20 vzad, minimálně 2 stupně řazené 

pod zatížením, elektronická reverzace pro změnu směru jízdy pod volantem, maximální rychlost jízdy min. 40 

km/ h, zadní vývodový hřídel s otáčkami 540 a 540 ECO, pohon všech kol, zadní kola min. šířka 440 mm, 

přední kola min. šířka 380 mm, přední a zadní blatníky s adekvátní šířkou vzhledem k šířce pneumatik, 

pneumaticky odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, pracovní světla 4 vpředu i vzadu, výstražný 
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maják oranžové barvy, pneumatické brzdy přívěsu 2 + 1 hadicové zapsané v TP, povolená hmotnost 

přípojného vozidla (brzděného) min. 10 000 kg, záruka min. 36 měsíců, dodání stroje do 30 dnů od podpisu 

smlouvy, stroj musí být nový, neregistrovaný. Nabídky bude možné podávat do 11.4.2022 do 17 hodin. 

Hodnocení nabídek bude 11.4.2022 v 18 hodin. Za členy do hodnotící komise jsou zvoleni Pavel Světlík, 

Vítězslav Korber, Marek Chrást, Jiří Kašparovský a Libor Hodovský.      

 

8. Zveřejnění záměru prodat vozidlo Multicar 25  

Starosta obce navrhuje zveřejnit záměr prodat vozidlo Multicar 25. Pokud se pořídí nový traktor, obec již toto 

vozidlo nebude potřebovat. 

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 8/3 ze dne 21.3.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje zveřejnění záměru prodat vozidlo Multicar 25.  

 

Diskuse 

Starosta navrhuje upozornit písemně vlastníky domů pod obcí na pravé straně (mezi silnící a potokem), aby 

nelikvidovali odpad tím způsobem, že jej hází za plot do potoka. Velmi tím stěžují údržbu potoka a způsobují 

jeho zanášení. Každý vlastník nemovitosti je povinen likvidovat odpad dle OZV obce a neodkládat ho na 

pozemek jiného vlastníka. 

Na kurtu ve Štouralově je třeba udělat pravidelnou údržbu spočívající v odborném vyčištění. Marek Chrást 

zajistí kontakt na firmu, která toto čištění prováděla minule. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 20:00 hodin. 

Zápis vyhotoven dne 21. 3. 2022. 

Zapsala:   Ing. Věra Chrástová 

Ověřovatelé:   Ing. Michal Svoboda   

    Marek Chrást 

Starosta obce:   Jaromír Kubant 

Místostarostka obce:  Mgr. Vladimíra Kotásková 


