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Obec Trboušany, Trboušany 113, 664 64

Zápis číslo 2/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu
v pondělí 4. února 2019
Přítomni:
Omluveni:

8 členů zastupitelstva, 2 hosté
Jiří Kašparovský

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
Program zasedání:
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO
4. Pozemkové úpravy
Diskuse
Doplnění programu:
1. OZV č. 1/2019
Starosta přečetl doplněný program zasedání a dal o programu hlasovat.
Hlasování pro: 8

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1/2 ze dne 4.2.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Bc. Michal Svoboda a Marek Chrást.
Hlasování pro: 8

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2 ze dne 4.2.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou.
Ověřovateli zápisu byli schváleni Bc. Michal Svoboda a Marek Chrást.
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3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO
Na minulém zasedání zastupitelstva nebyly dány žádné úkoly, jejichž plnění by podléhalo kontrole na
následujícím zasedání.
Hlasování pro: 0

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/2 ze dne 4.2.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí.

4. Pozemkové úpravy
ZO projednalo aktualizovaný Plán společných zařízení, který je součástí návrhu Komplexních pozemkových
úprav v k. ú. Trboušany a navazující části k. ú. Maršovice. Zastupitelé stvrdili souhlas podpisem mapy
aktualizovaného Plánu společných zařízení.
Hlasování pro: 8

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/2 ze dne 4.2.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje aktualizovaný Plán společných zařízení, který je součástí návrhu
Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Trboušany a navazující části k. ú. Maršovice.

5. OZV č. 1/2019
K žádosti o dotaci na štěpkovač a nádoby, kterou má obec možnost získat, je třeba předložit OZV obce o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Trboušany. Obec takovou vyhlášku dosud nemá. Z tohoto
důvodu byla OZV č. 1/2019 vypracována. (Příloha č. 3 – OZV č. 1/2019).
Hlasování pro: 8

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2 ze dne 4.2.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Trboušany. OZV nabyde účinnosti dnem 20. 2. 2019 po uplynutí lhůty pro vyvěšení.

24. Diskuse
Libor Hodovský bude kontaktovat Petra Bednáře informací ohledně fáze zpracování dopravního značení
v obci.
Vítězslav Korber zjistí stav ohledně realizace přeložky kabele pod obcí v nové zástavbě.
Mgr. Vladimíra Kotásková podala informace ohledně podaných žádostí na dotace (kompostér, sakrální stavby,
hřiště).
U klubovny jsou vyměněny požární dveře, je třeba požádat znovu o vyjádření Hasičského sboru.

Zasedání bylo ukončeno v 19:15 hodin.
Zápis vyhotoven dne 4. 2. 2019
Zapsala:

Ing. Věra Chrástová

Ověřovatelé:

Bc. Michal Svoboda
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Marek Chrást
Starosta obce:

Jaromír Kubant

Místostarostka obce:

Mgr. Vladimíra Kotásková

