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          Obec Trboušany, Trboušany 113, 664 64 

 

Zápis číslo 3/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 
ve středu 27. února 2019 

Přítomni:  7 členů zastupitelstva  

Omluveni: Libor Hodovský, Bc. Michal Svoboda 

     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. Přijetí kříže na hřbitově do majetku obce  

5. Darovací smlouva na křížek s Radkem Dvořákem 

6. Darovací smlouva na křížek s Jaroslavem Korberem 

7. Darovací smlouva na křížek s Vítězslavem Korberem 

Diskuse 

Doplnění programu: 

1. Schválení žádosti o dotaci na opravu topení v MŠ  

2. Kontaktní osoba pro územní plánování 

3. Nákup stolu na ping pong 

4. Zajištění zprostředkovatele dotace 

5. Práce zemědělskou technikou 

Starosta přečetl doplněný program zasedání a dal o programu hlasovat. 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 1/3 ze dne 27.2.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání. 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová. 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Pavel Světlík a Jiří Kašparovský. 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 2/3 ze dne 27.2.2019 
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Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou. 

Ověřovateli zápisu byli schváleni Pavel Světlík a Jiří Kašparovský. 

 

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO 

Libor Hodovský měl za úkol zjistit situaci ohledně zpracování dopravního značení v obci. Bude sděleno na 

příštím zasedání ZO. 

Vítězslav Korber měl za úkol zjistit stav ohledně realizace přeložky kabele pod obcí. Probíhá příprava 

dokumentace a kalkulace ceny. 

Hasiči přijedou na prohlídku klubovny pod přísálím v příštím týdnu. Přesný den a čas ještě upřesní telefonicky. 

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3/3 ze dne 27.2.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí.   

 

4. Přijetí kříže na hřbitově do majetku obce 

Při plánování oprav křížů v katastru obce Trboušany bylo shledáno, že centrální kříž na hřbitově na pozemku 

p. č. 83/1 není zaveden do majetku obce. Kříž bude zaveden do účetnictví dnem 27.2.2019 a oceněn hodnotou 

1 Kč podle §25 odst.1, písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.   

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 4/3 ze dne 27.2.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje zavedení centrálního kříže na hřbitově na pozemku p. č. 83/1 do 

majetku obce, a to dnem 27.2.2019 a v ocenění hodnotou 1 Kč podle §25 odst.1, písm. k) zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví.   

 

5. Darovací smlouva na křížek  

ZO projednalo návrh Darovací smlouvy s R.D., bytem Trboušany  na křížek nacházející se na pozemku p. č. 

590/2, který je ve vlastnictví obce Trboušany zapsaný na LV č. 10001. Do majetku obce bude zaveden dnem 

27.2.2019 a v ocenění hodnotou 1 Kč podle §25 odst.1, písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. (Příloha 

č. 2 – Návrh darovací smlouvy). 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 5/3 ze dne 27.2.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Darovací smlouvu s R.D., bytem Trboušany  na křížek nacházející 

se na pozemku obce Trboušany p. č. 590/2. Zároveň schvaluje jeho zavedení do majetku obce dnem 

27.2.2019 v ocenění hodnotou 1 Kč podle §25 odst.1, písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Starosta 

obce je pověřen podpisem Darovací smlouvy.    

 

6. Darovací smlouva na křížek  

ZO projednalo návrh Darovací smlouvy s J. K., bytem Trboušany  na křížek nacházející se na pozemku p. č. 

576/349, který je ve vlastnictví obce Trboušany zapsaný na LV č. 10001. Do majetku obce bude zaveden 

dnem 27.2.2019 a v ocenění hodnotou 1 Kč podle §25 odst.1, písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

(Příloha č. 3 – Návrh darovací smlouvy). 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   



3 
 

 

Usnesení č. 6/3 ze dne 27.2.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Darovací smlouvu s J.K., bytem Trboušany  na křížek nacházející 

se na pozemku obce Trboušany p. č. 576/349. Zároveň schvaluje jeho zavedení do majetku obce dnem 

27.2.2019 v ocenění hodnotou 1 Kč podle §25 odst.1, písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Starosta 

obce je pověřen podpisem Darovací smlouvy.    

 

7. Darovací smlouva na křížek  

ZO projednalo návrh Darovací smlouvy s V.K., bytem Trboušany  na křížek nacházející se na pozemku p. č. 

454/187, který je ve vlastnictví V.K. Po dokončení probíhajících KoPÚ přejde pozemek pod křížkem do majetku 

obce. Do majetku obce bude křížek zaveden dnem 27.2.2019 a v ocenění hodnotou 1 Kč podle §25 odst.1, 

písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. (Příloha č. 4 – Návrh darovací smlouvy). 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 7/3 ze dne 27.2.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Darovací smlouvu s V.K., bytem Trboušany  na křížek nacházející 

se na pozemku obce Trboušany p. č. 454/187. Zároveň schvaluje jeho zavedení do majetku obce dnem 

27.2.2019 v ocenění hodnotou 1 Kč podle §25 odst.1, písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Starosta 

obce je pověřen podpisem Darovací smlouvy. Pozemek pod pozemkem je v současnosti ve vlastnictví 

Vítězslava Korbera, po dokončení KoPÚ bude majetkem obce.   

 

8. Schválení žádosti o dotaci na opravu topení v MŠ 

ZO projednalo podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje 

pro rok 2019“ na rekonstrukci topení, podlahy a stropů v MŠ. Celková předpokládaná cena díla je 510 000 Kč. 

Současně schvaluje text Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“ (Příloha č. 5 – 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje). 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 8/3 ze dne 27.2.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora rozvoje 

venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019“ na rekonstrukci topení, podlahy a stropů v MŠ. Celková 

předpokládaná cena díla je 510 000 Kč. Současně schvaluje text Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje“.    

 

9. Kontaktní osoba pro územní plánování 

Na základě žádosti Městského úřadu Ivančice, odbor regionálního rozvoje – úřad územního plánování je třeba 

stanovit kontaktní osobu pro územní plánování. Za obec Trboušany byl navržen starosta Jaromír Kubant. Ten 

s návrhem na tuto pozici souhlasí. 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 9/3 ze dne 27.2.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje jako kontaktní osobu pro územní plánování starosty Jaromíra 

Kubanta.   
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10. Nákup stolu na ping pong 

Do sálu by bylo vhodné zakoupit nové pingpongové stoly. Zastupitelé souhlasí, že obec zakoupí 1 nový stůl 

na ping pong v předpokládané ceně 12 000 Kč. 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 10/3 ze dne 27.2.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje zakoupení nového stolu na ping pong. Předpokládaná cena 12 000 

Kč.   

 

11. Zajištění zprostředkovatele dotace 

Do 15.3. by bylo možné podat ještě další žádost o dotaci na některý ze záměrů obce pro rok 2019. Z toho 

důvodu by bylo vhodné podat poptávku na zprostředkovatele dotace, který by byl schopen dotaci vyřídit a do 

uvedeného data podat potřebnou žádost. 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 11/3 ze dne 27.2.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje podání poptávek na zprostředkovatele dotace a pověřuje starosty 

obce k jednání o nabídkách.   

 

12. Práce zemědělskou technikou 

Zastupitel obce Vítězslav Korber je vlastníkem zemědělské techniky, kterou je ochoten provést pro obec práce 

(zorání pozemku, úklid komunikace, dovoz materiálu apod.). Na tuto činnost vystaví obci fakturu, která bude 

zaplacena v hotovosti nebo převodem (podle dohody). 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 12/3 ze dne 27.2.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje vystavení faktur na obec Trboušany zastupitelem Vítězslavem 

Korberem, a to podle vykázaného množství práce a spotřebovaných PHM. 

 

Diskuse 

Nebyla vedena diskuse. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:15 hodin. 

Zápis vyhotoven dne 27. 2. 2019 

Zapsala:   Ing. Věra Chrástová 

Ověřovatelé:   Pavel Světlík  

    Jiří Kašparovský 

Starosta obce:   Jaromír Kubant 

Místostarostka obce:  Mgr. Vladimíra Kotásková 


