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

 

Zápis číslo 7/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 
v pondělí 12. září 2022 

Přítomni:  7 členů zastupitelstva 

Omluveni: Ing. Věra Chrástová, Libor Hodovský 

     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. Prodloužení smlouvy o úvěru č. 0633367179/LCD od České spořitelny – projednání dodatku 

k této smlouvě 

5. Pořízení nové retenční nádrže a zjištění rozdělovací šachty ke vsaku v nové zástavbě 

6. Rozpočtové opatření č. 9/2022 

7. Rozpočtové opatření č. 10/2022 

 

Doplnění programu 

Diskuse 

 

Starosta přečetl doplněný program zasedání a dala o programu hlasovat. 

Hlasování pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 1/7 ze dne 12.9.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje program dnešního zasedání.  

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Zapisovatelkou byla určena Mgr. Vladimíra Kotásková. 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Michal Svoboda a Vítězslav Korber.  

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 2/7 ze dne 12.9.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Mgr. Vladimíru Kotáskovou. 

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Michal Svoboda a Vítězslav Korber. 
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3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO 

Na minulém zasedání ZO byla projednávána Žádost na odkoupení pozemku p.č. 1695  která byla zamítnuta. 

Zastupitelé navrhli žadateli směnu části pozemků 1695 a 1696 za stejnou výměru pozemku 1694 a pověřili 

starostu obce sjednáním schůzky majitelů sousedících pozemků. 

Žadatel následně zaslal druhý návrh na odkup pozemku p.č. 1696 a částečnou směnu pozemků p.č. 1695 a 

p.č. 1694 (Příloha č. 2). S ohledem na skutečnost, že tento návrh dostatečně neřeší přístup ke korytu 

potoka, navrhují zastupitelé žádosti nevyhovět. 

 

Hlasování pro: 0   proti: 7   zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 3/7 ze dne 12.9.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany zamítá Žádost o částečnou směnu pozemku p.č. 1694 a p.č. 1695 a odkoupení 

pozemku p.č. 1696  

 

 

4. Prodloužení smlouvy o úvěru č. 0633367179/LCD od České spořitelny  - dodatek  

Dle úvěrové smlouvy č. 0633367179/LCD ze dne 23.7.2021 končí dnem 30.9.2022 termín čerpání 
prostředků. Tento úvěr byl poskytnut za účelem financování výstavby inženýrských sítí pro novou zástavbu 
pod obcí. Jelikož k čerpání za strany obce dojde později, bylo s Českou spořitelnou dohodnuto prodloužení 
čerpání do 31.12.2022. O této skutečnosti bude sepsán dodatek smlouvy. 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 4/7 ze dne 12.9.2022 

ZO schvaluje změnu smlouvy o úvěru č. 0633367179/LCD ze dne 23.07.2021 v čl. II Čerpání úvěru, bodě 1., 
kdy trvání období čerpání úvěru se mění z 30.9.2022 na 31.12.2022 (včetně). Ostatní ustanovení se nemění. 
ZO pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy o úvěru.  
 
 

5. Budování lokality Niva Etapa 2/2 – navýšení nákladů 

Starosta obce informoval zastupitele obce, že při budování lokality Niva Etapa 2/2 dojde k dodatečnému 

zvýšení nákladů – nátoková šachta s AS-AKU FILTR – dešťová kanalizace za 299.131,36 Kč, retenční nádrž 

o objemu 10 m3 u vsaku dešťové vody za 160.546,43 Kč, odlučovač ropných látek u vsaku dešťové vody za 

267.434,20 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Retenční nádrž je navrhnutá navíc oproti plánované 

projektové dokumentaci – k využití zachycené dešťové vody k následnému zalévání zeleně (Příloha 3, 4 a 

5). 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 5/7 ze dne 12.9.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje navýšení nákladů při budování lokality Niva Etapa 2/2 - nátoková 

šachta s AS-AKU FILTR – dešťová kanalizace za 299.131,36 Kč, retenční nádrž o objemu 10 m3 u vsaku 

dešťové vody za 160.546,43 Kč, odlučovač ropných látek u vsaku dešťové vody za 267.434,20 Kč. Ceny jsou 

uvedeny včetně DPH.  

 

 

6. Rozpočtové opatření č. 9/2022 

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 9/2022, kterým se provádí přesuny mezi paragrafy ve 

výdajích. (Příloha č. 6 – Rozpočtové opatření č. 9/2022).                       

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 6/7 ze dne 12.9.2022 
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Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2022, kterým se provádí přesuny 

mezi paragrafy ve výdajích 

 

7. Rozpočtové opatření č. 10/2022 

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č 10/2022, kterým se navyšují příjmy a výdaje o 68 500 Kč 

a provádí se přesuny mezi paragrafy ve výdajích. (Příloha č. 7 – Rozpočtové opatření č. 10/2022).                       

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 7/7 ze dne 12.9.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2022, kterým se provádí navýšení 

příjmů a výdajů o 68 500 Kč a provádí se přesuny mezi paragrafy ve výdajích.    

 

 

Diskuse 

Starosta obce otevřel téma využívání sálu KD ve vztahu k nákladovosti tohoto provozu - náklady na 

elektrický proud a vytápění s ohledem na aktuální ceny. Zastupitelé se shodli na tom, že od 1.1.2023 by měli 

neziskové organizace, spolky a jiné subjekty či FO, které sál KD pravidelně využívají, přispívat na provoz 

tohoto prostoru. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:50 hodin. 

Zápis vyhotoven dne 15.9.2022. 

Zapsala:   Mgr. Vladimíra Kotásková 

Ověřovatelé:   Ing. Michal Svoboda   

    Vítězslav Korber 

Starosta obce:   Jaromír Kubant 

Místostarostka obce:  Mgr. Vladimíra Kotásková 

 


