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

Zápis číslo 8/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu
v pátek 18. prosince 2020
Přítomni:
Omluveni:

9 členů zastupitelstva, 2 hosté
---

Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zahájeno v 17:30 hodin.
Starosta Jaromír Kubant přivítal přítomné a konstatoval, ţe 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 2021
5. Návrh rozpočtového výhledu obce Trboušany na roky 2022, 2023
6. Návrh rozpočtu MŠ Trboušany na rok 2021
7. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2022, 2023
8. Návrh rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P, T, N, K na rok 2021
9. Návrh rozpočtového výhledu DSO Vodovod – svazek obcí P, T, N, K na roky 2022, 2023
10. Vyřazení majetku obce Trboušany
11. Vyřazení majetku MŠ Trboušany
12. Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Trboušany na rok 2021
13. Ţádost o finanční podporu na LDN v Nemocnici Ivančice
14. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace s Ing. Šudákem
15. Rozpočtové opatření č. 13/2020
16. Rozpočtové opatření č. 14/2020
17. Pronájem nebytových prostor „Hospůdka“
18. Pronájem nebytových prostor „Myslivna“
19. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální sluţby – pečovatelské
sluţby
20. Prodej pozemku p.č. 494/2
21. Prodej pozemku p.č. 494/79
22. Prodej pozemku p.č. 494/74
23. Prodej části pozemku p.č. 55/1 a pozemku p.č. 57
24. Dotace z operačního programu Ţivotního prostředí, projekt „Pořízení kontejnerů, sběrných
nádob a štěpkovače pro obec Trboušaby“
25. Dotace z operačního programu Ţivotního prostředí, projekt „Podpora domácího kompostování –
obec Trboušany“
Diskuse
Doplnění programu:
1. Ţádost Mikroregionu Ivančicko
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Starosta přečetl doplněný program zasedání a dal o programu hlasovat.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 1/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová.
Za ověřovatele zápisu byli navrţeni Jiří Kašparovský a Marek Chrást.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 2/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou.
Ověřovateli zápisu byli schváleni Jiří Kašparovský a Marek Chrást.

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO
Na minulém zasedání ZO byla řešena cena za pronájem mobilního značení pro zákaz vjezdu vozidel
s hmotností nad 12 tun. Firma ZNAKOM s.r.o. si účtuje 3 025 Kč. Do dnešního zasedání mělo být zjištěno,
jaké jsou další moţnosti. Starosta obce informoval o tom, ţe dobu značení nelze přerušit. Pokud bychom si
značky chtěli koupit, musíme za ně ručit z hlediska bezpečnosti i všech dalších aspektů. Na stálo se značení
nedá realizovat bez povolení úřadů. Zatím se bude platit nájem a vyřizovat povolení pevného značení.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Na minulém zasedání ZO byla projednána ţádost Oblastní charity Rajhrad ohledně příspěvku na činnost
svých zařízení (hospic, pečovatelská sluţba, chráněné bydlení). Do dnešního zasedání měly být zjištěny
další podrobnosti. Mgr. Vladimíra Kotásková informovala podrobně o propočtech obsaţených v ţádosti.
Příspěvek na financování není povinný. V současné době platíme příspěvek Pečovatelské sluţbě
organizované městem Ivančice. Starosta obce navrhuje poslat příspěvek ve výši 3 500 Kč. Bude poskytnuto
z rozpočtu obce roku 2021.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Mgr. Vladimíra Kotásková předloţila podrobnější informace ohledně členství v Mikroregionu Ivančicko.
Mikroregion Ivančicko zaslal na obecní úřad podrobné informace a Ţádost o projednání přistoupení obce
Trboušany k dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Ivančicko. Toto bude projednáno jako samostatný bod
č. 26 dnešního zasedání.
Hlasování pro: 0

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 3/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s pokračováním pronájmu mobilního značení pro zákaz vjezdu
vozidel s hmotností nad 12 tun od firmy ZNAKOM s.r.o. Doba značení nelze přerušit. Zatím se bude platit
nájem a vyřizovat povolení pevného značení.
Zastupitelstvo obce Trboušany dále schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 500 Kč Oblastní
charitě Rajhrad na činnost svých zařízení (hospic, pečovatelská sluţba, chráněné bydlení). Příspěvek bude
poskytnut z rozpočtu obce roku 2021.
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4. Návrh rozpočtu obce Trboušany na rok 2021
ZO projednalo Návrh rozpočtu obce Trboušany na rok 2021, který byl řádně zveřejněn. Příjmy 6 538 400 Kč,
výdaje 9 871 700 Kč, financování – zůstatky finančních prostředků z roku 2020 3 500 000 Kč, splátka úvěru
166 700 Kč. Návrh rozpočtu je schodkový. (Příloha č. 2 – Návrh rozpočtu obce Trboušany na rok 2021).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 4/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje rozpočet obce Trboušany na rok 2021 jako schodkový s příjmy
6 538 400 Kč, výdaji 9 871 700 Kč a financováním ve výši 3 500 000 Kč a splátkou úvěru 166 700 Kč.
Schodek rozpočtu je uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých let.

5. Návrh rozpočtového výhledu obce Trboušany na roky 2022, 2023
ZO projednalo Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Trboušany na období 2022 - 2023, který byl
řádně zveřejněn. Rok 2022: příjmy 7 226 000 Kč, výdaje 11 400 000 Kč, financování (změna stavu
krátkodobých finančních prostředků) 4 174 000 Kč. Rok 2023: příjmy 7 230 000 Kč, výdaje 11 500 000 Kč,
financování (změna stavu krátkodobých finančních prostředků) 4 270 000 Kč. (Příloha č. 3 – Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu obce Trboušany na období 2022 - 2023).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 5/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Trboušany na období 2022 2023. Rok 2022: příjmy 7 226 000 Kč, výdaje 11 400 000 Kč, financování (změna stavu krátkodobých
finančních prostředků) 4 174 000 Kč. Rok 2023: příjmy 7 230 000 Kč, výdaje 11 500 000 Kč, financování
(změna stavu krátkodobých finančních prostředků) 4 270 000 Kč.

6. Návrh rozpočtu MŠ Trboušany na rok 2021
ZO projednalo Návrh rozpočtu subjektu Mateřská škola, Trboušany, okres Brno – venkov, příspěvková
organizace pro rok 2021, který byl řádně zveřejněn. Náklady 2 350 000 Kč, výnosy 2 350 000 Kč. (Příloha č.
4 – Návrh rozpočtu MŠ Trboušany pro rok 2021).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 6/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje rozpočet Mateřské školy, Trboušany, okres Brno – venkov,
příspěvková organizace pro rok 2021. Náklady 2 350 000 Kč, výnosy 2 350 000 Kč.

7. Návrh rozpočtového výhledu MŠ Trboušany na roky 2022, 2023
ZO projednalo Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy, Trboušany, okres Brno – venkov,
příspěvková organizace na roky 2022, 2023, který byl řádně zveřejněn. Rok 2022: náklady 2 400 000 Kč,
výnosy 2 400 000 Kč. Rok 2023: náklady 2 450 000 Kč, výnosy 2 450 000 Kč. (Příloha č. 5 – Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Trboušany).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 7/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy, Trboušany, okres
Brno – venkov, příspěvková organizace na roky 2022, 2023. Rok 2022: náklady 2 400 000 Kč, výnosy 2 400
000 Kč. Rok 2023: náklady 2 450 000 Kč, výnosy 2 450 000 Kč.
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8. Návrh rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P, T, N, K na rok 2021
ZO projednalo Návrh rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na rok 2021, který byl řádně zveřejněn.
Příjmy 3 501 000 Kč, výdaje 3 601 000 Kč, financování 100 000 Kč. (Příloha č. 6 – Návrh rozpočtu DSO
Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na rok 2021).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 8/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Návrh rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na rok
2021. Příjmy 3 501 000 Kč, výdaje 3 601 000 Kč, financování 100 000 Kč.

9. Návrh rozpočtového výhledu DSO Vodovod – svazek obcí P, T, N, K na roky 2022,
2023
ZO projednalo Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na roky 2022 2023, který byl řádně zveřejněn. Pro rok 2022 příjmy 3 516 000 Kč, výdaje 3 616 000 Kč, financování
100 000 Kč. Pro rok 2023 příjmy 3 516 000 Kč, výdaje 3 616 000 Kč, financování 100 000 Kč. (Příloha č. 7 –
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na roky 2022 - 2023).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 9/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Vodovod –
svazek obcí P,T,N,K na roky 2022 - 2023. Rok 2022 příjmy 3 516 000 Kč, výdaje 3 616 000 Kč, financování
100 000 Kč. Pro rok 2023 příjmy 3 516 000 Kč, výdaje 3 616 000 Kč, financování 100 000 Kč.

10. Vyřazení majetku obce Trboušany
Likvidační komise prověřila majetek obce Trboušany navrţený k vyřazení. Jde o drobný majetek v celkové
pořizovací ceně 14 124 Kč a o dlouhodobý hmotný majetek – dětské hřiště soubor prvků v zůstatkové
hodnotě 65 043 Kč. Komise s vyřazením souhlasí a doporučuje ZO vyřazení navrţeného majetku schválit.
(Příloha č. 8 – Návrh na vyřazení majetku obce Trboušany za rok 2020).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 10/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje vyřazení majetku obce Trboušany dle předloţeného seznamu.

11. Vyřazení majetku MŠ Trboušany
Likvidační komise prověřila majetek MŠ Trboušany navrţený k vyřazení. Jde o drobný majetek v pořizovací
ceně 8 237 Kč. Komise s vyřazením souhlasí a doporučuje ZO vyřazení navrţeného majetku schválit.
(Příloha č. 9 – Návrh na vyřazení majetku MŠ Trboušany za rok 2020).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 11/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje vyřazení majetku MŠ Trboušany dle předloţeného seznamu.
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12. Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Trboušany na rok 2021
Starosta obce navrhl ponechat příspěvek na provoz MŠ ve výši pokrývající ceny energií a dalších vstupů a
jejich inflaci. Navrhovaná částka příspěvku pro rok 2021 zůstává ve stejné výši jako v roce 2020, tj. 250 000
Kč. Tato částka je součástí Návrhu rozpočtu obce pro rok 2021.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 12/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje příspěvek na provoz MŠ pro rok 2021 ve výši 250 000 Kč. Tato
částka je součástí Návrhu rozpočtu obce pro rok 2021.

13. Ţádost o finanční podporu na LDN v Nemocnici Ivančice
Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích předloţil na obecní úřad Ţádost o finanční podporu své dlouhodobé
činnosti „Naplňování lidských potřeb pacientů LDN v Nemocnici Ivančice“. Zastupitelé po diskusi navrhují
poskytnout podporu formou finančního daru ve výši 3 500 Kč (Příloha č. 10 – Ţádost o finanční podporu).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 13/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje poskytnutí daru 3 500 Kč Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích a
pověřuje starostu obce podpisem Darovací smlouvy.

14. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace s Ing. Šudákem
Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, Kuřim, IČ 014 46 487 předloţil návrh Smlouvy o dílo na zhotovení
projektové dokumentace. Jedná se o projektovou dokumentaci na chodníky dle výsledku výběrového řízení.
Celková cena dle smlouvy včetně DPH je 239 580 Kč. (Příloha č. 11 – Návrh smlouvy o dílo na zhotovení
projektové dokumentace).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 14/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace s Ing.
Pavlem Šudákem, Jungmannova 862/51, Kuřim, IČ 014 46 487. Jedná se o projektovou dokumentaci na
chodníky dle výsledku výběrového řízení. Celková cena dle smlouvy včetně DPH je 239 580 Kč. Starosta
obce je pověřen podpisem smlouvy.

15. Rozpočtové opatření č. 13/2020
Zastupitelům bylo předloţeno Rozpočtové opatření č. 13/2020, kterým se provádí přesuny mezi paragrafy ve
výdajích. (Příloha č. 12 – Rozpočtové opatření č. 13/2020).
Hlasování pro: 0

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 15/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 13/2020, kterým se provádí přesuny
mezi paragrafy ve výdajích.
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16. Rozpočtové opatření č. 14/2020
Zastupitelům bylo předloţeno Rozpočtové opatření č. 14/2020, kterým se provádí zvýšení příjmů i výdajů o
99 776 Kč. (Příloha č. 13 – Rozpočtové opatření č. 14/2020).
Hlasování pro: 0

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 16/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 14/2020, kterým se provádí zvýšení
příjmů i výdajů o 99 776 Kč.

17. Pronájem nebytových prostor „Hospůdka“
Starosta obce předloţil Ţádost pana RK, Dolní Kounice, IČ: 645 03 941 o pronájem nebytových prostor za
účelem provozování hospody. Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Záměr
pronajmout tyto prostory byl řádně zveřejněn, ţádné námitky k tomuto záměru nebyly vzneseny. Návrh
smlouvy je na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 . Měsíční nájemné je stanoveno na 1 200 Kč
stejně jako u předcházejícího nájemce. Nájemce hradí energie sám a odběrná místa jsou napsána na
nájemce. (Příloha č. 14 – Ţádost o pronájem nebytových prostor).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 17/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor s panem RK, Dolní
Kounice, IČ: 645 03 941 za účelem provozování hospody. Smlouva o pronájmu nebytových prostor je
sjednána na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 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.

18. Pronájem nebytových prostor „Myslivna“
Starosta obce předloţil ţádost Mysliveckého spolku Trboušany, Trboušany 106, IČ: 484 80 371 o
prodlouţení pronájmu nebytových prostor za účelem vyuţití pro „Myslivnu“. Zastupitelé projednali návrh
Smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Záměr pronajmout tyto prostory byl řádně zveřejněn, ţádné
námitky k tomuto záměru nebyly vzneseny. Návrh smlouvy je na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025
s výpovědní dobou 6 měsíců. Měsíční nájemné je stanoveno na 250 Kč stejně jako u předcházející smlouvy.
Nájemce hradí energie sám a odběrná místa jsou napsána na nájemce. (Příloha č. 15 – Ţádost o
prodlouţení pronájmu).
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 18/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor s Mysliveckým spolkem
Trboušany, Trboušany 106, IČ: 484 80 371 za účelem vyuţití pro „Myslivnu“. Smlouva o pronájmu je na
dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 s výpovědní dobou 6 měsíců. Měsíční nájemné je stanoveno na
250 Kč stejně jako u předcházející smlouvy. Nájemce hradí energie sám a odběrná místa jsou napsána na
nájemce. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.

19. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální sluţby
– pečovatelské sluţby
Starosta obce předloţil návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální
sluţby – pečovatelské sluţby s městem Ivančice na rok 2021. Výše finančního příspěvku obce dle této
smlouvy pro rok 2021 činí 13 102 Kč. Tato částka a podmínky poskytování sluţeb byly schváleny jiţ na
minulém zasedání ZO.
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Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 19/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování
sociální sluţby – pečovatelské sluţby s městem Ivančice na rok 2021. Výše finančního příspěvku obce dle
této smlouvy pro rok 2021 činí 13 102 Kč. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.

20. Prodej pozemku p.č. 494/2
2

Pan MK poţádal o odkoupení pozemku p. č. 494/2 – orná půda, o výměře 1089 m v katastrálním území
obce Trboušany za účelem postavení rodinného domu. Záměr obce prodat tento pozemek byl řádně
2
zveřejněn na úřední desce obce. K záměru nebyly vzneseny ţádné námitky. Cena za m a další podmínky
smlouvy si zastupitelé promyslí na základě podkladů, které připraví Jiří Kašparovský, Marek Chrást, a budou
schváleny na příštím zasedání ZO.
Hlasování pro: 4

proti: 2

zdrţel se: 3

Usnesení č. 20/8 ze dne 18.12.2020
2
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s prodejem pozemku p. č. 494/2 – orná půda o výměře 1089 m
2
v katastrálním území obce Trboušany panu MK. Cena za m a další podmínky smlouvy budou stanoveny na
příštím zasedání ZO.

21. Prodej pozemku p.č. 494/79
2

Pan TS poţádal o odkoupení pozemku p. č. 494/79 – orná půda, o výměře 1307 m v katastrálním území
obce Trboušany za účelem postavení rodinného domu. Záměr obce prodat tento pozemek byl řádně
2
zveřejněn na úřední desce obce. K záměru nebyly vzneseny ţádné námitky. Cena za m a další podmínky
smlouvy si zastupitelé promyslí na základě podkladů, které připraví Jiří Kašparovský, Marek Chrást, a budou
schváleny na příštím zasedání ZO.
Hlasování pro: 6

proti: 2

zdrţel se: 1

Usnesení č. 21/8 ze dne 18.12.2020
2
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s prodejem pozemku p. č. 494/79 – orná půda o výměře 1307 m
2
v katastrálním území obce Trboušany panu TS. Cena za m a další podmínky smlouvy budou stanoveny na
příštím zasedání ZO.

22. Prodej pozemku p.č. 494/74
2

Pan MS poţádal o odkoupení pozemku p. č. 494/74 – orná půda, o výměře 1183 m v katastrálním území
obce Trboušany za účelem postavení rodinného domu. Záměr obce prodat tento pozemek byl řádně
2
zveřejněn na úřední desce obce. K záměru nebyly vzneseny ţádné námitky. Cena za m a další podmínky
smlouvy si zastupitelé promyslí na základě podkladů, které připraví Jiří Kašparovský, Marek Chrást, a budou
schváleny na příštím zasedání ZO.
Hlasování pro: 6

proti: 2

zdrţel se: 1

Usnesení č. 22/8 ze dne 18.12.2020
2
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s prodejem pozemku p. č. 494/74 – orná půda o výměře 1183 m
2
v katastrálním území obce Trboušany panu MS. Cena za m a další podmínky smlouvy budou stanoveny na
příštím zasedání ZO.
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23. Prodej částí pozemku p.č. 55/1 a pozemku p.č. 57
Záměr obce prodat části pozemku p. č. 55/1 (dle Účelové mapy zpracované Ing. Et Ing. Bc. Viktorem
2
2
Hájkem) o výměře 83,8 m a pozemek p. č. 57 o výměře 11 m v katastrálním území obce Trboušany byl
řádně zveřejněn na úřední desce obce po stanovenou dobu. K záměru nebyly vzneseny ţádné námitky.
2
Pozemky jsou zastavěny stavbou, která je ve vlastnictví ţadatelky o koupi pozemku paní MF. Cena za m u
takovýchto pozemků byla jiţ minulým zastupitelstvem stanovena na 150 Kč z důvodu narovnání vlastnických
vztahů s tím, ţe všechny poplatky související s přepisem nemovitosti hradí kupující. A to včetně
geometrického plánu na oddělení částí pozemku p. č. 55/1.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 23/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o koupi pozemku s paní MF, na prodej částí pozemku p.
č. 55/1 oddělených geometrickým plánem dle Účelové mapy vypracované Ing. et Ing. Bc. Viktorem Hájkem o
2
2
výměře 83,8 m a pozemku p. č. 57 o výměře 11 m v katastrálním území obce Trboušany. Pozemky jsou
2
zastavěny stavbou, která je ve vlastnictví kupující. Cena za m byla stanovena na 150 Kč z důvodu
narovnání vlastnických vztahů s tím, ţe všechny poplatky související s přepisem nemovitosti hradí kupující.
A to včetně geometrického plánu na oddělení částí pozemku p. č. 55/1. Starosta obce je pověřen podpisem
smlouvy.

24. Dotace z Operačního programu Ţivotního prostředí, projekt „Pořízení kontejnerů,
sběrných nádob a štěpkovače pro obec Trboušany“
Obec získala dotaci z Operačního programu Ţivotního prostředí, projekt „Pořízení kontejnerů, sběrných
nádob a štěpkovače pro obec Trboušany“ ve výši 713 779 Kč. Minimální spoluúčast obce činí 125 961 Kč.
Bude třeba poţádat o částečnou změnu z investiční na neinvestiční. Starosta začne jednat s firmou Dotace
Snadno spol. s r.o. (dle uzavřené smlouvy) o přípravě výběrového řízení.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 24/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje přijetí dotace z Operačního programu Ţivotního prostředí, projekt
„Pořízení kontejnerů, sběrných nádob a štěpkovače pro obec Trboušany“ ve výši 713 779 Kč. Spoluúčast
obce minimálně 125 961 Kč. Starosta obce je pověřen vyřízením změny části dotace z investiční na
neinvestiční a dále se zahájením jednání s firmou Dotace Snadno spol. s r.o. o přípravě výběrového řízení
dle uzavřené smlouvy.

25. Dotace z Operačního programu Ţivotního prostředí, projekt „Podpora domácího
kompostování – obec Trboušany“
Obec získala dotaci z Operačního programu Ţivotního prostředí, projekt „Podpora domácího kompostování –
obec Trboušany“ ve výši 1 031 990 Kč. Minimální spoluúčast obce činí 181 274 Kč. Bude třeba poţádat o
částečnou změnu z investiční na neinvestiční. Starosta začne jednat s firmou BlueFort s.r.o. (dle uzavřené
smlouvy) o přípravě výběrového řízení.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení č. 25/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje přijetí dotace z Operačního programu Ţivotního prostředí, projekt
„Podpora domácího kompostování – obec Trboušany“ ve výši 1 031 990 Kč. Spoluúčast obce minimálně
181 274 Kč. Starosta obce je pověřen vyřízením změny části dotace z investiční na neinvestiční a dále se
zahájením jednání s firmou BlueFort s.r.o. o přípravě výběrového řízení dle uzavřené smlouvy.
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26. Ţádost Mikroregionu Ivančicko
Mikroregion Ivančicko předloţil Ţádost o projednání přistoupení obce Trboušany k dobrovolnému svazku
obcí Mikroregionu Ivančicko. Zároveň předloţil Stanovy dobrovolného svazku obcí a materiál Přínosy
Mikroregionu Ivančicko, aneb proč je pro obce výhodné členství v dobrovolném svazku obcí. Obec by za
členství platila poplatek ve výši 35 Kč na jednoho obyvatele. Některé sluţby jsou zpoplatněny zvlášť.
(Příloha č. 16 – Ţádost o projednání přistoupení obce Trboušany k dobrovolnému svazku obcí Mikroregionu
Ivančicko).
Hlasování pro: 1

proti: 3

zdrţel se: 5

Usnesení č. 26/8 ze dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany neschvaluje přistoupení obce Trboušany k dobrovolnému svazku obcí
Mikroregion Ivančicko.

Diskuse
Místo zpětného odběru pro elektroodpad bude na prostranství pod přístřeškem za sálem. Elektroodpad bude
vybírán v pravidelných termínech, a to kaţdou první sobotu v měsíci v dopoledních hodinách.
HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Brno - venkov, Ivančice, poţádal o zaslání dokumentu
k problematice zajištění poţární ochrany v naší obci. Do příštího zasedání ZO zjistí Mgr. Vladimíra
Kotásková u starostky v Dolních Kounicích další informace ohledně toho, zda máme zajištěnu poţární
ochranu prostřednictvím HZS Dolní Kounice nebo ne.

Zasedání bylo ukončeno v 20:30 hodin.
Zápis vyhotoven dne 18. 12. 2020.
Zapsala:

Ing. Věra Chrástová

Ověřovatelé:

Jiří Kašparovský
Marek Chrást

Starosta obce:

Jaromír Kubant

Místostarostka obce:

Mgr. Vladimíra Kotásková

