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          Obec Trboušany, Trboušany 113, 664 64 

 

Zápis číslo 5/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 
ve středu 24. dubna 2019 

Přítomni:  8 členů zastupitelstva, 3 hosté  

Omluveni: 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 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO 

4. Závěrečný účet obce Trboušany za rok 2018  

5. Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro novou výstavbu Etapa II. 

6. Pronajímání sálu 

7. Žádost o finanční podporu – Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích 

Diskuse 

Doplnění programu: 

1. Účetní závěrka obce Trboušany za rok 2018  

2. Rozpočtové opatření č. 4/2019 

3. Záměr pronajmout hospodu od 1. 8. 2019 

4. Záměr prodat pozemek p. č. 127 

5. Výběrové řízení na nákup stroje s příslušenstvím Rider 

Starosta přečetl doplněný program zasedání a dal o programu hlasovat. 

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 1/5 ze dne 24.4.2019 

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, Bc. Michal Svoboda. 

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 2/5 ze dne 24.4.2019 



2 
 

 

Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou. 

Ověřovateli zápisu byli schváleni Vítězslav Korber a Bc. Michal Svoboda. 

 

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO 

Libor Hodovský měl za úkol zjistit cenu za zrestaurování starého hasičského vybavení. Na základě těchto 

informací projedná zastupitelstvo další postup, jak naložit s hasičským vybavením. Libor Hodovský je 

nepřítomen a kontrola planění se přesouvá na další zasedání. 

Libor Hodovský měl za úkol zjistit na stavebním úřadě podmínky pro provedení demolice staré váhy u 

Štouralova, případně její legalizaci na Katastrálním úřadě (využívají ji myslivci, je ve špatném technickém 

stavu). Libor Hodovský je nepřítomen a kontrola planění se přesouvá na další zasedání. 

Marek Chrást měl za úkol zjistit možnosti řešení užívání obecního pozemku majitelem domu č. p. 52 (pozemek 

je zastavěný stavbou majitele domu – vstupní část do domu). Zatím se nepovedlo majitele kontaktovat, Marek 

Chrást zjistí do příštího zasedání. 

Věra Chrástová měla za úkol zjistit možnosti řešení užívání obecního pozemku majitelem nemovitosti č. p. 38 

(pozemek je zastavěný stavbou majitele domu - část stodoly za domem). Majitelé nemovitosti sdělili, že 

souhlasí s odkupem pozemku. V úřední době se dostaví k dojednání podmínek a předložení údajů potřebných 

pro sepsání kupní smlouvy.   

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3/5 ze dne 24.4.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva a dále bere 

na vědomí, že nesplněné úkoly budou splněny do příštího zasedání.   

 

4. Závěrečný účet obce Trboušany za rok 2018 

Závěrečný účet obce Trboušany je řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na elektronické úřední 

desce. Součástí závěrečného účtu obce Trboušany je i Přezkoumání hospodaření obce Trboušany za rok 

2018, které bylo schváleno na minulém zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé se s ním podrobně 

seznámili.       

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 4/5 ze dne 24.4.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Závěrečný účet obce Trboušany za rok 2018 a uděluje souhlas 

s celoročním hospodařením roku 2018 bez výhrad. 

 

5. Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro novou výstavbu 
Etapa II. 

Starosta obce se předběžně informoval u několika projekčních kanceláří o možnosti zpracování projektové 

dokumentace pro novou výstavbu Etapa II. Jako hlavní zadávací podmínky pro výběrové řízení byla navržena 

cena a termín dodání díla a dále zajištění kompletních podkladů pro územní rozhodnutí. Za členy výběrové 

komise byli navrženi: Bc. Michal Svoboda, Vítězslav Korber a Jiří Kašparovský. Termín otvírání obálek byl 

navržen na 20. 5. 2019. Zároveň je třeba ukončit nájemní smlouvu s nájemcem, který má dotčené pozemky 

v pronájmu. 

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 5/5 ze dne 24.4.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na akci 

„Nová výstavba pod obcí Etapa II.“ s těmito zadávacími podmínkami: cena a termín dodání díla a dále zajištění 

kompletních podkladů pro územní rozhodnutí. Výzva bude předložena minimálně 3 dodavatelům a vyvěšena 
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na úřední desce. Termín otevírání obálek je stanoven na 20. 5. 2019. Členy výběrové komise jsou zvoleni Bc. 

Michal Svoboda, Vítězslav Korber a Jiří Kašparovský.  Oslovení firem a vyvěšení zadávacích podmínek na 

úřední desce zajistí starosta. Starosta dále zajistí ukončení nájemní smlouvy s nájemcem dotčených pozemků.    

 

6. Pronajímání sálu 

Zastupitelům byl předložen k prostudování Provozní řád kulturního domu Trboušany, vzor Smlouvy o 

pronájmu prostor kulturního domu a vzor Předávacího protokolu k pronájmu kulturního domu. Zastupitelé 

projednali navržený Ceník pronájmů. Všechny tyto dokumenty vstoupí v platnost od 1. 5. 2019. (Příloha č. 2 – 

Provozní řád kulturního domu Trboušany, Vzor Smlouvy o pronájmu prostor kulturního domu, Vzor 

Předávacího protokolu k pronájmu kulturního domu a Ceník pronájmů). 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 1   

Usnesení č. 6/5 ze dne 24.4.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Provozní řád kulturního domu Trboušany včetně vzoru Smlouvy o 

pronájmu prostor kulturního domu, vzoru Předávacího protokolu k pronájmu kulturního domu a Ceníku 

pronájmů. Všechny tyto dokumenty začnou platit od 1. 5. 2019.    

 

7. Žádost o finanční podporu – Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích 

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích předložil na obecní úřad žádost o finanční podporu své dlouhodobé činnosti 

„Naplňování lidských potřeb pacientů LDN v Nemocnici Ivančice“. Zastupitelé po diskusi navrhují poskytnout 

podporu formou finančního daru ve výši 5 000 Kč (Příloha č. 3 – Žádost o finanční podporu). 

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 7/5 ze dne 24.4.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje poskytnutí daru 5 000 Kč Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích a 

pověřuje starosty obce podpisem Darovací smlouvy.   

 

8. Účetní závěrka obce Trboušany za rok 2018 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s Účetní závěrkou obce Trboušany za rok 2018, a požádal o její 

schválení. 

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 8/5 ze dne 24.4.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Účetní závěrku obce Trboušany za rok 2018. Zastupitelstvo 

nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 

220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.    

 

9. Rozpočtové opatření č. 4/2019 

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 4/2019, kterým se provádí přesuny mezi paragrafy u 

výdajů. Výše rozpočtu se nemění. (Příloha č. 4 – Rozpočtové opatření č. 4/2019).      

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 9/5 ze dne 24.4.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2019, kterým se provádí přesuny 

mezi paragrafy u výdajů. Výše rozpočtu se nemění. 



4 
 

 

10. Záměr pronajmout hospodu od 1. 8. 2019 

Nájemní smlouva na pronájem hospody skončí k 31. 7. 2019. Obec má zájem o zajištění dalšího pronájmu. 

Z tohoto důvodu zastupitelé navrhují zveřejnit záměr pronajmout hospodu od 1. 8. 2019.      

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 10/5 ze dne 24.4.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje zveřejnit záměr pronajmout hospodu od 1. 8. 2019. 

 

11. Záměr prodat pozemek p. č. 127 

Zastupitelé se seznámili s možností prodat pozemek p. č. 127 o výměře 23 m2 v katastrálním území Trboušany 

zájemcům, kteří na něm mají postavenou stavbu v jejich vlastnictví. Zastupitelé navrhují  zveřejnit záměr o 

prodeji pozemku.      

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 11/5 ze dne 24.4.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje zveřejnit záměr prodat pozemek p. č. 127 o výměře 23 m2 

v katastrálním území Trboušany. 

 

12. Výběrové řízení na nákup stroje s příslušenstvím Rider 

Pro úklid v obci, sečení trávy a další údržbářské práce je potřeba koupit techniku s příslušenstvím. Starosta 

navrhuje koupit stroj Rider s příslušenstvím. Jako hlavní zadávací podmínky pro výběrové řízení byly navrženy 

cena, výkon a příslušenství, které je součástí ceny. Za členy výběrové komise jsou navrženi Pavel Světlík, 

Vítězslav Korber a Bc. Michal Svoboda. Termín otevírání obálek bude 20. 5. 2019. 

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 12/5 ze dne 24.4.2019 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje výběrové řízení na nákup stroje Rider s těmito zadávacími 

podmínkami: cena, výkon a příslušenství, které je součástí ceny. Poptávka bude předložena minimálně 3 

firmám, které se zabývají prodejem této techniky a zároveň vyvěšena na úřední desce. Termín hodnocení 

nabídek je stanoven na 20. 5. 2019. Členy výběrové komise jsou zvoleni Pavel Světlík, Vítězslav Korber a Bc. 

Michal Svoboda. Oslovení firem a vyvěšení zadávacích podmínek na úřední desce zajistí starosta.    

 

Diskuse 

Pan Nentwich připravil návrhy dodatků ke stávajícím smlouvám za energie, které nám osobně představí na 

příštím zasedání zastupitelstva. Platnost stávajících smluv končí v červenci. 

Je třeba vypracovat také Provozní řád tělocvičny. Ten bude připraven a bude se projednávat na některém 

dalším zastupitelstvu. 

Paní Humpolíčková žádala na obecním úřadě o odběr vody na hřbitově s tím, že vodu zaplatila převodem na 

bankovní účet stejně jako v předchozích letech. 

Vítězslav Korber informoval o podrobnostech kolem Svatogothardských vinařských slavností v Dolních 

Kounicích a účasti obce Trboušany.  

 

Zasedání bylo ukončeno v 21:00 hodin. 
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Zápis vyhotoven dne 24. 4. 2019. 

Zapsala:   Ing. Věra Chrástová 

Ověřovatelé:   Vítězslav Korber 

    Bc. Michal Svoboda 

Starosta obce:   Jaromír Kubant 

Místostarostka obce:  Mgr. Vladimíra Kotásková 


