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

Zápis číslo 13/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu
ve čtvrtek 5. prosince 2019
Přítomni:
Omluveni:

7 členů zastupitelstva
Marek Chrást, Libor Hodovský

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. Schválení Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk na projekt „Oprava
sakrálních staveb v KÚ Trboušany“
5. Projednání a schválení OZV, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Trboušany
6. Nová Směrnice pro účtování hmotného a nehmotného majetku
Diskuse
Doplnění programu:
1. Nová Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
2. Návrh nové OZV, o místních poplatcích
3. Navýšení příspěvku pro MŠ Trboušany
4. Návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby –
pečovatelské služby
5. Vyčištění obecního pozemku od náletových dřevin a ostatního znečištění - p. č. 539
6. Analýzy potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků
Starosta přečetl doplněný program zasedání a dal o programu hlasovat.
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1/13 ze dne 5.12.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Vítězslav Korber, Pavel Světlík.
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Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/13 ze dne 5.12.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou.
Ověřovateli zápisu byli schváleni Vítězslav Korber a Pavel Světlík.

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. 3/13 ze dne 5.12.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva (žádné úkoly
nebyly).

4. Schválení Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk na projekt
„Oprava sakrálních staveb v KÚ Trboušany“
Obec Trboušany požádala o prodloužení lhůty pro realizaci akce „Oprava sakrálních staveb v KÚ Trboušany“
z důvodu nemožnosti dokončení realizace pro nepříznivé počasí. Na základě této žádosti poslal Jmk návrh
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK059661/19/OK
uzavřené dne 17. 10. 2019. Starosta navrhuje jeho schválení, jinak by dotace musela být vrácena.
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/13 ze dne 5.12.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje č. JMK059661/19/OK uzavřené dne 17. 10. 2019. Starosta obce je pověřen jeho
podpisem.

5. Projednání a schválení OZV o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Trboušany
Byla aktualizována OZV obce Trboušany, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trboušany.
Vyhláška začne platit od 1. 1. 2020 a nahradí dosavadní platnou OZV.
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/13 ze dne 5.12.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje OZV obce Trboušany č. 2/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Trboušany. Vyhláška nabude účinnosti 15. dnem po vyvěšení a platnosti
od 1. 1. 2020 a nahradí dosavadní platnou OZV.

6. Nová Směrnice pro účtování hmotného a nehmotného majetku
Starosta obce předložil ke schválení návrh aktualizované Směrnice o účtování hmotného a nehmotného
majetku, která zahrnuje všechny potřebné změny. (Příloha č. 2 – Směrnice o účtování hmotného a
nehmotného majetku).
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení č. 6/13 ze dne 5.12.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Směrnici o účtování hmotného a nehmotného majetku.

7. Nová Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
Starosta obce předložil ke schválení návrh aktualizované Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku
určeného k prodeji, která zahrnuje všechny potřebné změny. (Příloha č. 3 – Směrnice k aplikaci reálné hodnoty
u majetku určeného k prodeji).
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7/13 ze dne 5.12.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.

8. Návrh nové OZV, o místních poplatcích
Ke schválení byla předložena nová OZV obce Trboušany, o místních poplatcích. Výdaje na likvidaci odpadů
v roce 2019 budou činit celkem 285 600 Kč, příjmy 232 000 Kč. Rozdíl financovala obec ze svého rozpočtu.
Předpokládaná výše výdajů na likvidaci odpadů v roce 2020 je 300 000 Kč, předpokládaná výše příjmů
plynoucí od společnosti Eko-kom je 48 000 Kč. Rozdíl 252 000 Kč : 381 (počet obyvatel) = 661,417 Kč. Proto
bylo navrženo stanovit poplatek pro rok 2020 na dospělou osobu 600 Kč, na dítě (studenta) 550 Kč, na majitele
nemovitosti sloužící k rekreačním účelům, ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu ve výši 600 Kč. Jiné
místní poplatky upravené touto vyhláškou obec nevybírá. Vyhláška začne platit od 1. 1. 2020 a nahradí
dosavadní platnou OZV.
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 8/13 ze dne 5.12.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje OZV obce Trboušany č. 3/2019, o místních poplatcích. Vzhledem
k předpokládaným nákladům za likvidaci odpadů na 1 osobu v roce 2020 (661,417 Kč) byl schválen poplatek
za likvidaci odpadů na dospělou osobu 600 Kč, na dítě (studenta) 550 Kč, na majitele nemovitosti sloužící
k rekreačním účelům, ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu ve výši 600 Kč. Jiné místní poplatky
upravené touto vyhláškou obec nevybírá. Vyhláška nabude účinnosti 15. dnem po vyvěšení a platnosti od 1.
1. 2020 a nahradí dosavadní platnou OZV.

9. Navýšení příspěvku pro MŠ Trboušany
Ředitelka MŠ Trboušany požádala o navýšení příspěvku na provoz MŠ vzhledem k nárůstu cen energií a
dalších vstupů. Navrhovaná částka příspěvku pro rok 2020 je 250 000 Kč. Tato částka bude součástí návrhu
rozpočtu obce pro rok 2020.
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 9/13 ze dne 5.12.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje navýšení příspěvku na provoz MŠ vzhledem k nárůstu cen energií a
dalších vstupů. Příspěvek pro rok 2020 je stanoven na 250 000 Kč. Tato částka bude součástí návrhu rozpočtu
obce pro rok 2020.

10. Návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální
služby – pečovatelské služby
Město Ivančice předložilo návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální
služby – pečovatelské služby. Výše příspěvku na spolufinancování pečovatelské služby pro naši obec je
stanovena na 12 226 Kč ročně.
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Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 10/13 ze dne 5.12.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování
sociální služby – pečovatelské služby. Výše příspěvku na spolufinancování pečovatelské služby pro naši obec
je stanovena na 12 226 Kč ročně. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.

11. Vyčištění obecního pozemku od náletových dřevin a ostatního znečištění – p. č.
539
Předseda Výboru životního prostředí navrhuje vyčistit pozemek p. č. 539, vykácet náletové dřeviny a zbudovat
klidovou zónu s posezením, na kterou spolek PP V olších z.s. získal dotaci z Nadace Via a fondu sousedské
sounáležitosti.
Hlasování pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 11/13 ze dne 5.12.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje vyčištění pozemku p. č. 539. Z náletových dřevin budou odstraněny
porosty bezu černého. Zároveň se povoluje na pozemku umístit posezení (lavičky, stoly).

12. Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků
Zastupitelům byla předložena Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků,
která bude součástí žádosti o dotaci na štěpkovač. Žádost o dotaci bude projednána na příštím zasedání
zastupitelstva obce.
Hlasování pro: 0

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 12/13 ze dne 5.12.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Analýzu potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a
materiálových toků, která bude součástí žádosti o dotaci na štěpkovač.

Diskuse
U Olší jsou na hromadě složeny betonové sloupy z původního osvětlení obce. Bylo by vhodné sloupy uskladnit
na jiném místě nebo je použít pro osvětlení ve Štouralově. Situace se bude řešit na jaře.

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Zápis vyhotoven dne 5. 12. 2019.
Zapsala:

Ing. Věra Chrástová

Ověřovatelé:

Vítězslav Korber
Pavel Světlík

Starosta obce:

Jaromír Kubant

Místostarostka obce:

Mgr. Vladimíra Kotásková

