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

Zápis číslo 10/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu
v pondělí 23. září 2019
Přítomni:
Omluveni:

7 členů zastupitelstva, 1 host
Jiří Kašparovský, Ing. Michal Svoboda

Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zahájeno v 18:20 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 smlouvy – přeložka SEK
5. Rozpočtové opatření č. 9/2019
6. Rozpočtové opatření č. 10/2019
7. Pronájem obecních pozemků - záměr
8. Výpůjčka obecních pozemků – záměr - „Olše“
9. Žádost o pronájem pozemku p.č. 116
10. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1030044701
11. Žádost o vybudování přípojky na p.č. 617/145
Diskuse
Doplnění programu:
1. Zrušení Darovací smlouvy
2. Aktualizace Směrnice – vnitřní platový předpis zřizovatele školy
3. Žádost o prořez stromů
4. Návrh spolufinancování pečovatelské služby Ivančice pro občany obce Trboušany
5. Návrh Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
Starosta přečetl doplněný program zasedání a dal o programu hlasovat.
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová.

2
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Libor Hodovský, Marek Chrást.
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou.
Ověřovateli zápisu byli schváleni Libor Hodovský a Marek Chrást.

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO
Z minulého zasedání zastupitelstva nevyplynuly žádné úkoly.
Hlasování pro: 0

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva (žádné úkoly
nebyly).

4. Návrh smlouvy – přeložka SEK
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. předložila návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti na pozemcích p.č. 454/1, 454/29, 454/30, 454/31 a 481/1 v k. ú. Trboušany, jejímž předmětem je
budoucí věcné břemeno související s přeložkou optického kabelu, o kterou obec žádala.
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p.č.
454/1, 454/29, 454/30, 454/31 a 481/1 v k. ú. Trboušany, jejímž předmětem je budoucí věcné břemeno
související s přeložkou optického kabelu. Starosta obce je podepsán podpisem smlouvy.

5. Rozpočtové opatření č. 9/2019
Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 9/2019, kterým se provádí přesuny mezi paragrafy ve
výdajích. (Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 9/2019).
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2019, kterým se provádí přesuny
mezi paragrafy ve výdajích.

6. Rozpočtové opatření č. 10/2019
Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 10/2019, kterým se provádí zvýšení příjmů i výdajů o
5 700 Kč a přesuny mezi paragrafy ve výdajích. (Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 10/2019).
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2019, kterým se provádí zvýšení
příjmů i výdajů o 5 700 Kč a přesuny mezi paragrafy ve výdajích.
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7. Pronájem obecních pozemků - záměr
Obec hodlá pronajmout pozemky v katastru obce Trboušany, a to p.č. 587/11 o výměře 2 211 m2, p.č. 587/10
o výměře 15 704 m2 a část pozemku p.č. 454/1 o celkové výměře 42 367 m2. Z pozemku p.č. 454/1 je určeno
k pronájmu pouze 20 000 m2. Všechny tři pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány jako orná půda.
Obec je hodlá pronajmout k zemědělským využití.
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky v katastru obce Trboušany
p.č. 587/11 o výměře 2 211 m2, p.č. 587/10 o výměře 15 704 m2 a část pozemku p.č. 454/1 o celkové výměře
42 367 m2. Z pozemku p.č. 454/1 je určeno k pronájmu pouze 20 000 m2.

8. Výpůjčka obecních pozemků – záměr – „Olše“
V obci byl založen spolek PP V olších z.s., který bude pečovat o zlepšení stavu lužního lesíka V olších.
V současné době má spolek pronajaty pozemky již téměř od všech majitelů a žádá o výpůjčku obecních
pozemků. Jedná se o pozemky zapsané na LV 10001 v katastru obce Trboušany p.č. 556/3, 558/3, 558/5,
558/51, 558/38, 568, 573/2, 570/31, 361 a 574/2.
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 8/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje zveřejnění záměru půjčit obecní pozemky zapsané na LV 10001
v katastru obce Trboušany, a to p.č. 556/3, 558/3, 558/5, 558/51, 558/38, 568, 573/2, 570/31, 361 a 574/2.

9. Žádost o pronájem pozemku p.č. 116
Paní K.Z předložila žádost o pronájem pozemku p.č. 116 za účelem vytvoření dvou parkovacích míst a
zvelebení pozemku včetně zakonzervováním studny jejím snížením. (Příloha č. 4 – Žádost o pronájem
pozemku).
Hlasování pro: 0

proti: 7

zdržel se: 0

Usnesení č. 9/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany neschválilo žádost paní K.Z.

10. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1030044701
Společnost E.ON Distribuce, a.s. předložila návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1030044701 na
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 258/3 na akci „Trboušany rozšíření NN Janda“. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene pro obec bude 4 000 Kč.
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 10/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1030044701 na zřízení
věcného břemene na pozemku p.č. 258/3 na akci „Trboušany rozšíření NN Janda“. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene je 4 000 Kč. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.
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11. Žádost o vybudování přípojky na p.č. 617/145
Na obecní úřad byla předložena žádost o vybudování prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu od domu
č.p. 116 na pozemek p.č. 617/45. K vybudování prodloužení je třeba rozbít místní komunikaci. Pro nedostatek
informací a doplňující dotazy na žadatele bude bod odložen na příště.
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 11/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s přesunutím tohoto bodu na příští zasedání. K jednání budou přizváni
také žadatelé.

12. Zrušení Darovací smlouvy
Vzhledem k tomu, že dosud nebyla podepsána Darovací smlouva na finanční dar na hudební produkci
schválená Usnesením 8/6 ze dne 3.6.2019, starosta obce navrhuje její zrušení.
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 12/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schválilo zrušení Darovací smlouva na finanční dar schválené Usnesením 8/6
ze dne 3.6.2019.

13. Aktualizace Směrnice – vnitřní platový předpis zřizovatele školy
Vzhledem ke změně zákonných předpisů ovlivňující vnitřní předpis obce „Směrnice – vnitřní platový předpis
zřizovatele školy“ byla provedena její aktualizace. (Příloha č. 5 – Směrnice – vnitřní platový předpis zřizovatele
školy).
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 13/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schválilo aktualizaci Směrnice – vnitřní platový předpis zřizovatele školy.

14. Žádost o prořez stromů
Paní MK podala žádost o prořezání stromů za domem č.p. 98 (pod hřbitovem) z důvodu špatné průjezdnosti
vozů vyvážejících odpady. (Příloha č. 6 – Žádost o prořezání stromů za domem č.p. 98).
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 14/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s prořezáním stromů za domem č.p. 98 (pod hřbitovem) z důvodu
špatné průjezdnosti vozů vyvážejících odpady.

15. Návrh spolufinancování pečovatelské služby Ivančice pro občany obce
Trboušany
Pečovatelská služba Ivančice předložila návrh na spolufinancování pečovatelské služby v obcích dle počtu
obyvatel. Na obec Trboušany by podle počtu obyvatel připadl roční příspěvek do systému předběžně ve výši
12 750 Kč. Pokud by s tímto systémem spolufinancování souhlasila většina spádových obcí, byly by sepsány
s obcemi na uvedené financování smlouvy. (Příloha č. 7 – Návrh spolufinancování pečovatelské služby
Ivančice).
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Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 15/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí se zapojením obce Trboušany do spolufinancování pečovatelské
služby dle počtu obyvatel. Na obec Trboušany by podle počtu obyvatel připadl roční příspěvek do systému v
předběžné výši 12 750 Kč.

16. Návrh Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
Společnost GasNet, s.r.o. předložila návrh Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní. Jedná se o podmínky připojení k novým
stavebním místům pod obcí.
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 16/10 ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schválilo Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní. Starosta obce je pověřen jejím podpisem.

Diskuse
Na dětském hřišti je třeba odstranit jeden herní prvek, který je ve špatném technickém stavu. Bude odstraněno
svépomocí.
Je třeba dojednat konečnou verzi (výměna, prodej) s panem K.K. ohledně pozemků p.č. 454/120 a 454/220,
které zasahují do plochy, kde je plánována nová výstavba pod obcí. Marek Chrást zjistí akceptovatelné řešení
do příštího zasedání ZO.

Zasedání bylo ukončeno v 20:30 hodin.
Zápis vyhotoven dne 23. 9. 2019.
Zapsala:

Ing. Věra Chrástová

Ověřovatelé:

Libor Hodovský
Marek Chrást

Starosta obce:

Jaromír Kubant

Místostarostka obce:

Mgr. Vladimíra Kotásková

