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

 

Zápis číslo 12/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 
v pondělí 25. listopadu 2019 

Přítomni:  9 členů zastupitelstva, 1 host  

Omluveni: ---  

     Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

Zasedání zahájeno v 18:00 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. Smlouva E.ON Distribuce, a.s., připojení k distribuční soustavě 

5. Smlouva E.ON Distribuce, a.s., přeložka distribuční soustavy  

6. Rozpočtové opatření č. 13/2019  

7. Rozpočtové opatření č. 14/2019 

8. Uzavření DPP se zastupitelem obce 

9. Zřízení likvidační komise 

10. Knihovna, nová DPP od 1. 12. 2019 

11. Státní pozemkový úřad – zánik pachtu 

12. Návrh rozpočtu na rok 2020 

13. Volba inventarizačních komisí, datum proškolení 

14. Plán inventur 

15. Obecní pozemky 

Diskuse 

Doplnění programu: 

1. Poškozené obrubníky v nové výstavbě pod obcí 

2. Žádost o vyjádření k existenci sítí 

Starosta přečetl doplněný program zasedání a dal o programu hlasovat. 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 1/12 ze dne 25.11.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání. 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová. 
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi Libor Hodovský, Jiří Kašparovský.  

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 2/12 ze dne 25.11.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou. 

Ověřovateli zápisu byli schváleni Libor Hodovský a Jiří Kašparovský. 

 

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO 

Z minulého zasedání zastupitelstva byl na následující schůzi přesunut bod č. 7. Smlouva o smlouvě budoucí 

– firma Tagnet s.r.o. – optický kabel v obci. Firma předložila návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě. Jedná se o návrh pokládky optického kabelu po obci (internet, televize, kabelová 

televize apod.). Kabel se pokládá do země v místech, kde budou budovány chodníky. Vybudování sítě v obci 

by bylo zdarma. Starostovi obce bylo uloženo zkonzultovat do příštího zasedání návrh Smlouvy o budoucí 

smlouvě s právníkem. Vyjádření od právníka zatím není k dispozici. Starostové Němčiček, Pravlova a Dolních 

Kounic by chtěli řešit problematiku společně. Na společné schůzce bylo dohodnuto, že bychom se ke 

společným jednáním přidali. Návrh Smlouvy se společností Tagnet s.r.o. se zatím podepisovat nebude. 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Vítězslav Korber měl za úkol zjistit situaci a možnosti řešení ohledně zamítavého stanoviska Policie ČR 

k zákazu vjezdu vozidel nad 12 t do obce (neexistence vhodné objízdné trasy). Vítězslav Korber sdělil, že je 

třeba udělat zátěžovou zkoušku silnice po 50 m. Omezení na tuny bude podle výsledků zkoušky. Zkouška 

bude objednána u firmy PavEx Consulting, s.r.o.  

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3/12 ze dne 25.11.2019 

K prvnímu úkolu zastupitelstvo obce Trboušany schválilo, že návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě se zatím podepisovat nebude. 

K druhému úkolu zastupitelstvo obce Trboušany schválilo navržený postup a souhlasí s objednávkou zkoušky 

u firmy PavEx Consulting, s.r.o.   

 

4. Smlouva E.ON Distribuce, a.s., připojení k distribuční soustavě 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. předložila návrh Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové 

hladiny nízkého napětí č. 9001637802. Předmětem smlouvy je připojení nových odběrných míst (nové 

stavební pozemky pod obcí). Podíl obce Trboušany na oprávněných nákladech činí 225 000 Kč.  

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

 

Usnesení č. 4/12 ze dne 25.11.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny 

nízkého napětí č. 9001637802. Předmětem smlouvy je připojení nových odběrných míst (nové stavební 

pozemky pod obcí). Podíl obce Trboušany na oprávněných nákladech činí 225 000 Kč. Starosta obce je 

pověřen podpisem smlouvy. 

 

5. Smlouva E.ON Distribuce, a.s., přeložka distribuční soustavy 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. předložila návrh Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 

9090003385. Předmětem smlouvy je přeložení trafostanice, která se nachází na pozemku p.č. 454/1 v k. ú. 

Trboušany. Výše předpokládaných nákladů na přeložení je 1 092 589 Kč. Náklady za přeložení hradí obec.        
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Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 5/12 ze dne 25.11.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090003385. 

Předmětem smlouvy je přeložení trafostanice, která se nachází na pozemku p. č. 454/1 v k. ú. Trboušany. 

Výše předpokládaných nákladů na přeložení je 1 092 589 Kč. Náklady za přeložení hradí obec. Starosta obce 

je pověřen podpisem smlouvy.   

    

6. Rozpočtové opatření č. 13/2019 

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 13/2019, kterým se zvyšují příjmy i výdaje o 47 000 Kč 

a provádí se přesuny mezi paragrafy ve výdajích. (Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 13/2019).      

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 6/12 ze dne 25.11.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 13/2019, kterým se zvyšují příjmy i 

výdaje o 47 000 Kč a provádí se přesuny mezi paragrafy ve výdajích.   

 

7. Rozpočtové opatření č. 14/2019 

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 14/2019, kterým se provádí přesuny mezi paragrafy ve 

výdajích. (Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 14/2019).      

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 7/12 ze dne 25.11.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 14/2019, kterým se provádí přesuny 

mezi paragrafy ve výdajích.   

 

8. Uzavření DPP se zastupitelem obce 

Starosta obce navrhuje uzavřít v prosinci 2019 Dohodu o provedení práce se zastupitelkou obce Ing. Věrou 

Chrástovou. Předmětem dohody je odměna za přípravu zpravodaje v roce 2019 ve výši 5 000 Kč a odměna 

za vedení kroniky obce v roce 2019 ve výši 5 000 Kč.      

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 8/12 ze dne 25.11.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje uzavřít v prosinci Dohodu o provedení práce se zastupitelkou obce 

Ing. Věrou Chrástovou za přípravu zpravodaje a za vedení kroniky obce v roce 2019. Odměna je stanovena 

ve výši 5 000 Kč za přípravu zpravodaje a 5 000 Kč za vedení kroniky obce.       

 

9. Zřízení likvidační komise  

Obec Trboušany a MŠ Trboušany navrhuje na vyřazení majetek dle předložených seznamů. Z toho důvodu je 

třeba stanovit likvidační komisi. Za předsedu likvidační komise je navržen Pavel Světlík, za členy likvidační 

komise jsou navrženi: Vítězslav Korber a Marek Chrást. 

Hlasování pro: 9   proti: 0  zdržel se: 0   

Usnesení č. 9/12 ze dne 25.11.2019 
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Zastupitelstvo obce Trboušany ustanovuje likvidační komisi ve složení Pavel Světlík – předseda, Vítězslav 

Korber – člen, Marek Chrást – člen.  

 

10. Knihovna, nová DPP od 1. 12. 2019 

V současné době pracuje jako knihovnice Ing. Šárka Kotoulová. Ta požádala o ukončení pracovního vztahu 

z důvodu stěhování do jiné obce. Na základě výzvy se přihlásila paní Pavla Novotná. Starosta navrhuje uzavřít 

s ní Dohodu o provedení práce od 1. 12. 2019. Dohoda o pracovní činnosti s Ing. Šárkou Kotoulovou skončí 

k 31. 12. 2019.      

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 10/12 ze dne 25.11.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce s Pavlou Novotnou od 1. 12. 

2019. Dohoda o pracovní činnosti s Ing. Šárkou Chrástovou skončí k 31. 12. 2019.   

 

11. Státní pozemkový úřad – zánik pachtu 

Státní pozemkový úřad zaslal obci Oznámení o zániku pachtu v souvislosti s ukončením pozemkových úprav 

a změnou výměr a p. č. pozemků. Poté bude smlouva pokračovat s tím, že parcely budou mít nová parcelní 

čísla. Je třeba oznámit Státnímu pozemkovému úřadu, zda souhlasíme s pokračováním pachtu za obdobných 

podmínek. (Příloha č. 4 – Oznámení o zániku pachtu).                          

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 11/12 ze dne 25.11.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s pokračováním pachtu za obdobných podmínek.                 

 

12. Návrh rozpočtu na rok 2020 

Do konce listopadu je třeba sestavit Rozpočet obce na rok 2020, aby byl řádně vyvěšen a schválen a obec 

nemusela hospodařit podle rozpočtového provizoria. Do rozpočtu by se měly zahrnout výdaje na chodníky, 

výdaje na přeložky sítí, výdaje na obnovu dětského hřiště u obchodu a nového dětského hřiště pod obcí v nové 

zástavbě, oprava sálu.  

Hlasování pro: 9   proti: 0  zdržel se: 0   

Usnesení č. 12/12 ze dne 25.11.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí se zahrnutím následujících výdajů do Rozpočtu obce na rok 2020, a 

to výdaje na chodníky, výdaje na přeložky sítí, výdaje na obnovu dětského hřiště u obchodu a nového dětského 

hřiště pod obcí v nové zástavbě, oprava sálu.  

 

13. Volba inventarizačních komisí, datum proškolení 

Starosta navrhl ústřední inventarizační komisi ve složení předseda Vítězslav Korber, členové Libor Hodovský, 

Pavel Světlík.  

Dále inventarizační komisi – pro fyzickou a dokladovou inventuru pro inventarizaci DNM, DDNM, DHM, stavby, 

DDHM, materiálové zásoby, materiál na skladě, oprávky – ve složení předseda Mgr. Vladimíra Kotásková, 

členové Ing. Michal Svoboda, Jiří Kašparovský.  

Dále inventarizační komisi – pro dokladovou inventuru pro inventarizaci pozemků, nedokončených staveb, 

bankovních účtů, pokladny, záloh, všech typů pohledávek, všech typů závazků, zúčtování se zaměstnanci 

a institucemi, přechodné účty – ve složení předseda Ing. Věra Chrástová, členové Marek Chrást a Ing. Ludmila 

Kloudová.  
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Pro inventarizace v MŠ jsou jmenováni do komise za obec členové Mgr. Vladimíra Kotásková a Ing. Michal 

Svoboda.  

Proškolení členů inventarizační komise se bude konat v budově OÚ 25. 11. 2019 v 21 hodin. Školení provede 

starosta obce.    

Hlasování pro: 9   proti: 0  zdržel se: 0   

Usnesení č. 13/12 ze dne 25.11.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí se sestavením ústřední inventarizační komise ve složení předseda 

Vítězslav Korber, členové Libor Hodovský, Pavel Světlík, dále inventarizační komisi – pro fyzickou a 

dokladovou inventuru pro inventarizaci DNM, DDNM, DHM, stavby, DDHM, materiálové zásoby, materiál na 

skladě, oprávky – ve složení předseda Mgr. Vladimíra Kotásková, členové Ing. Michal Svoboda, Jiří 

Kašparovský, dále inventarizační komisi – pro dokladovou inventuru pro inventarizaci pozemků, 

nedokončených staveb, bankovních účtů, pokladny, záloh,  všech typů pohledávek, všech typů závazků, 

zúčtování se zaměstnanci a institucemi, přechodné účty – ve složení předseda Ing. Věra Chrástová, členové 

Marek Chrást a Ing. Ludmila Kloudová. Pro inventarizace v MŠ jsou jmenováni do komise za obec členové 

Mgr. Vladimíra Kotásková a Ing. Michal Svoboda. Proškolení členů inventarizačních komisí se bude konat 

v budově OÚ 25. 11. 2019 v 21 hodin. Školení provede starosta obce.      

 

14. Plán inventur 

Starosta obce předložil ke schválení Plán inventur na rok 2019 s termíny zahájení a ukončení inventur.         

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 14/12 ze dne 25.11.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Plán inventur na rok 2019.                

 

15. Obecní pozemky 

Obec vlastní pozemky – ornou půdu. Starosta obce navrhuje prověření skutečných uživatelů a to, zda jsou se 

všemi uživateli uzavřeny Pachtovní smlouvy. Vítězslav Korber se nabídl, že udělá prověrku pozemků do konce 

ledna 2020.                        

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 15/12 ze dne 25.11.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s provedením prověrky pozemků – orné půdy a jejich skutečných 

uživatelů. Prověrku provede do konce ledna 2020 Vítězslav Korber.                        

 

16. Poškozené obrubníky v nové výstavbě pod obcí 

Na minulém zasedání zastupitelstva byl tento problém řešen v bodě č. 15. Na základě Usnesení č. 14/11 ze 

dne 21. 10. 2019 byl panu L.H  (stavebníkovi) poslán dopis s výzvou k provedení opravy obrubníků. Výsledkem 

je dohoda, že opravu provede dopravce, který obrubníky poškodil. (Příloha č. 5 – Vyjádření a celkové shrnutí 

průběhu řešení poškozených obrubníků).           

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 16/12 ze dne 25.11.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí sdělení stavebníka L.H, že opravu obrubníků provede 

dopravce, který obrubníky poškodil. 
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17. Žádost o vyjádření k existenci sítí 

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. předložila Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře (existenci sítí) 

v blízkosti silnice III/40014 Miroslav – Pravlov. V dané lokalitě obec nemá žádné sítě. Kanalizace je v majetku 

organizace Vodovod – svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice.                

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 17/12 ze dne 25.11.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje odpovědět na předloženou žádost, že obec nemá v dané lokalitě 

žádné sítě. Kanalizace je v majetku organizace Vodovod – svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, 

Kupařovice.                

 

Diskuse 

V rámci dotace na výsadbu stromů by bylo možné vysázet nové stromy na hřbitově. Zastupitelé se shodují na 

tom, že by bylo vhodné tam vysázet znovu břízy.    

Vánoční stromek se bude instalovat a zdobit v pátek od 18 hodin. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 20:00 hodin. 

Zápis vyhotoven dne 25. 11. 2019. 

Zapsala:   Ing. Věra Chrástová 

Ověřovatelé:   Libor Hodovský   

    Jiří Kašparovský   

Starosta obce:   Jaromír Kubant 

Místostarostka obce:  Mgr. Vladimíra Kotásková 


