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

 

Zápis číslo 2/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 
v pondělí 28. února 2022 

Přítomni:  8 členů zastupitelstva, žádní hosté 

Omluveni: Jaromír Kubant 

     Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

Zasedání zahájeno v 18:00 hodin. 

Místostarostka Mgr. Vladimíra Kotásková přivítala přítomné a konstatovala, 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. Pořízení traktorového nosiče kontejnerů, výsledky výběrového řízení 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2022 

6. Žádost o vyjádření souhlasu ke kácením dřevin  

7. Finanční kontrola na OÚ Trboušany 

8. Veřejnosprávní kontrola v MŠ Trboušany 

 

Doplnění programu: 

9. Svatogothardské slavnosti 

Diskuse 

 

Místostarostka přečetla doplněný program zasedání a dala o programu hlasovat. 

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 1/2 ze dne 28.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání. 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová. 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Libor Hodovský a Jiří Kašparovský.  

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 2/2 ze dne 28.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou. 
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Ověřovateli zápisu byli schváleni Libor Hodovský a Jiří Kašparovský. 

 

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO 

Na minulém 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. Bod se přesouvá na další jednání ZO.                        

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3A/2 ze dne 28.2.2022 

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

 

 

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 150 – 200 

tis. Kč. Zastupitelé si měli do příštího zasedání ZO problém promyslet a navrhnout způsob řešení. Vzhledem 

k tomu, že dnes nejsou přítomni všichni zastupitelé, byl bod přesunut na příští jednání.  

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3B/2 ze dne 28.2.2022 

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

 

4. Pořízení traktorového nosiče kontejnerů, výsledky výběrového řízení 

Výběrové řízení na „Pořízení traktorového nosiče kontejnerů“ bylo řádně vypsáno a zveřejněno. Výběrová 

komise ve složení Pavel Světlík, Vítězslav Korber a Ing. Michal Svoboda se sešla k otevírání obálek 28. 2. 

2022 v 17:30 hodin. Do výběrového řízení bylo předloženo 5 nabídek. Z otevírání obálek byl vyhotoven zápis 

s tímto závěrem: komise doporučuje zastupitelstvu nabídku č. 4 od firmy HITL s.r.o., IČ: 253 21 465 

z důvodu komplexnosti nabídky a možnosti okamžitého dodání. Vítězná nabídka splňuje všechny 

požadavky. Cena činí 359 900 Kč bez DPH. (Příloha č. 2 – Zápis z vyhodnocení podaných nabídek).      

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 4/2 ze dne 28.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje výsledek výběrového řízení na „Pořízení traktorového nosiče 

kontejnerů“ tak, jak jej navrhuje výběrová komise. Na základě vítězné nabídky bude zakoupen nosič od firmy  

HITL s.r.o., IČ: 253 21 465. Starosta obce je pověřen dojednáním obchodní transakce dle předložené nabídky. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2022 

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 2/2022, kterým se navyšují příjmy a výdaje o 3 998 090 

Kč a provádí se přesuny mezi paragrafy ve výdajích. (Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 2/2022).                       

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 5/2 ze dne 28.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2022, kterým se navyšují příjmy a 

výdaje o 3 998 090 Kč a provádí se přesuny mezi paragrafy ve výdajích.    
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6. Žádost o vyjádření souhlasu ke kácením dřevin  

Paní LV a pan AH bytem Trboušany předložili Žádost o vydání souhlasu ke kácení dřevin. Jedná se o 

vícekmenné náletové vrby rostoucí na pozemcích p.č. 366/7, 367/4 a 366/2 . V žádosti je zmíněno stanovisko 

arboristy Miroslava Kocmana, dle kterého jsou stromy ve špatném stavu s porušeným kořenovým systémem 

a hrozí jejich vyvrácení. Dle konzultace s Výborem životního prostředí je možné se žádostí souhlasit. Před 

kácením je třeba pořídit fotodokumentaci a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nařídit 

náhradní výsadbu na uvedených pozemcích, popřípadě po domluvě na pozemku p.č. 482/5  (Příloha č. 4 – 

Žádost o vyjádření souhlasu ke kácení dřevin).                         

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 6/2 ze dne 28.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany po konzultaci s Výborem životního prostředí souhlasí s žádostí o pokácení 

dřevina na pozemcích p.č. 366/7, 364/7 a 366/2. Před pokácením musí být vyhotovena fotodokumentace. 

Zároveň se nařizuje dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, náhradní výsadba na uvedených 

pozemcích, popřípadě po domluvě s obcí na pozemku p.č. 482/5.   

 

7. Finanční kontrola na OÚ Trboušany 

Finanční výbor obce Trboušany provedl dne 26.1.2022 finanční kontrolu OÚ Trboušany jako orgánu obce 

Trboušany. O provedené kontrole byla vypracována Zpráva o výsledku finanční kontroly s výsledkem, že při 

kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla navržena žádná nápravná opatření. 

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 7/2 ze dne 28.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Zprávu o výsledku finanční kontroly s výsledkem, že při kontrole 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla navržena žádná nápravná opatření.  

 

8. Veřejnosprávní kontrola v MŠ Trboušany 

Finanční výbor obce Trboušany provedl dne 26.1.2022 veřejnosprávní kontrolu v MŠ Trboušany. O provedené 

kontrole byl vypracován Protokol o veřejnosprávní kontrole a Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly 

s výsledkem, že při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a závady, které by nepříznivě ovlivnily činnost 

příspěvkové organizace a nebyla navržena žádná nápravná opatření. 

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

 

Usnesení č. 8/2 ze dne 28.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly s výsledkem, že při 

kontrole nebyly zjištěny nedostatky a závady, které by nepříznivě ovlivnily činnost příspěvkové organizace a 

nebyla navržena žádná nápravná opatření.  

 

9. Svatogothardské slavnosti  

Vítězslav Korber sdělil, že ve spolupráci s mladými vinaři půjdou zástupci za naši obec ve středu 2. 3. na první 

informační schůzku do Dolních Kounic. Na dalších podrobnostech a zapojení obce se dohodneme, až budou 

známy další podrobnosti. 

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   
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Usnesení č. 9/2 ze dne 28.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí účast zástupců vinařů z naší obce na informativní schůzce 

v Dolních Kounicích ve středu 2.3.2022.  

 

Diskuse 

Vítězslav Korber má možnost získat ze školky mladé lípy. Nahradily by se lípy, které byly vysazeny v minulém 

roce a uschly (tj. asi 5 ks). Další se vysází na vykácenou mez za Olšema kolem cesty směrem k vrtu. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 20:00 hodin. 

Zápis vyhotoven dne 28. 2. 2022. 

Zapsala:   Ing. Věra Chrástová 

Ověřovatelé:   Libor Hodovský   

    Jiří Kašparovský 

Starosta obce:   Jaromír Kubant 

Místostarostka obce:  Mgr. Vladimíra Kotásková 


