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

Zápis číslo 6/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu
ve středu 3. června 2019
Přítomni:
Omluveni:

8 členů zastupitelstva, 2 hosté
Marek Chrást

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. Žádost o koupi pozemku – Svoboda T.
5. Účetní závěrka MŠ Trboušany
6. Návrh Smlouvy o koupi pozemku – manželé Šmardovi
7. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku PP v olších z.s.
8. Finanční dar – na hudební doprovod
9. Nákup stroje s příslušenstvím Rider
10. Energie – výběr dodavatele
11. Žádost – Ronner M.
12. Rozpočtové opatření č. 5/2019
Diskuse
Doplnění programu:
1. Návrh na navýšení ceny oběda cizím strávníkům
2. Záměr prodat pozemek p. č. 57
3. Zrušení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na akci „Nová výstavba pod
obcí Etapa II.“
4. Vypsání nového výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na akci „Nová
výstavba pod obcí Etapa II.“
5. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Starosta přečetl doplněný program zasedání a dal o programu hlasovat.
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1/6 ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání.

2
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Pavel Světlík, Jiří Kašparovský.
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/6 ze dne 3.6.2019
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 cenu za zrestaurování starého hasičského vybavení. Na základě těchto
informací projedná zastupitelstvo další postup, jak naložit s hasičským vybavením. Libor Hodovský sdělil, že
se z muzea přijedou na předmětné věci podívat, pak bude dojednán další postup.
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 sdělil, že dle konzultace na stavebním úřadě v Dolních Kounicích stavba není vedena
jako „černá stavba“ a není třeba ji ani demolovat. Nejlepší by bylo ji zlegalizovat na Katastrálním úřadě.
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). Marek Chrást sdělil, že majitel nemovitosti si
pozemek od obce odkoupí.
Hlasování pro: 0

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/6 ze dne 3.6.2019
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. Žádost o koupi pozemku – Svoboda T.
Tomáš Svoboda, bytem Trboušany č. p. 88 předložil Žádost o koupi pozemku p. č. 494/74 – orná půda o
výměře 1 183 m2 v katastrálním území obce Trboušany, a to za účelem využití pro zemědělskou a
zahrádkářskou činnost. (Příloha č. 2 – Žádost o koupi pozemku).
Hlasování pro: 0

proti: 8

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/6 ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany zamítá podanou žádost. Obec získala pozemek bezplatným převodem od státu
s podmínkou dalšího využití, která je v rozporu s podanou žádostí.

5. Účetní závěrka MŠ Trboušany
Ředitelka MŠ Alena Veselá předložila zastupitelstvu obce Účetní závěrku za rok 2018 účetní jednotky
Mateřská škola, Trboušany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace. Výsledek hospodaření činí
5 709,58 Kč, bude v celé výši převeden do rezervního fondu. (Příloha č. 3 – Žádost o schválení účetní závěrky
za rok 2018 a návrh na přerozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2018).
Hlasování pro: 8

proti: 0

Usnesení č. 5/6 ze dne 3.6.2019

zdržel se: 0
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Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Účetní závěrku za rok 2018 účetní jednotky Mateřská škola,
Trboušany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace. Zastupitelstvo nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Výsledek hospodaření
činí 5 709,58 Kč, bude v celé výši převeden do rezervního fondu.

6. Návrh Smlouvy o koupi pozemku – manželé Šmardovi
Záměr obce prodat pozemek p. č. 127 o výměře 23 m 2 v katastrálním území obce Trboušany byl zveřejněn na
úřední desce úřadu v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů po dobu nejméně 15 dnů. K záměru nebyly vzneseny žádné námitky. Pozemek je zastavěn stavbou,
která je ve vlastnictví žadatelů o koupi pozemku manželů Šmardových. Cena za m2 u takovýchto pozemků
byla již minulým zastupitelstvem stanovena na 150 Kč z důvodu narovnání vlastnických vztahů s tím, že
všechny poplatky související s přepisem nemovitosti hradí kupující.
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6/6 ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o koupi pozemku p. č. 127 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 23 m2 v katastrálním území obce Trboušany za kupní cenu 150 Kč za m 2. Dále stanoví, že všechny
poplatky související s přepisem nemovitosti hradí kupující. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.

7. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku PP v olších z.s.
Za účelem revitalizace lesíka V olších chtějí místní občané a vlastníci pozemků v dané lokalitě založit
neziskovou organizaci s uvažovaným názvem PP v olších z.s. Vzhledem k tomu, že půjde o spolek prosazující
zájmy místních občanů i zájmy obce, bylo by vhodné, kdyby sídlo spolku bylo v budově obecního úřadu obce
Trboušany.
Hlasování pro: 6

proti: 1

zdržel se: 1

Usnesení č. 7/6 ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s umístěním sídla neziskové organizace s uvažovaným názvem PP
v olších z.s., jejíž hlavní činností bude starost o lesík V olších a další zeleň v obci, na adrese Trboušany č. p.
113 (budova obecního úřadu).

8. Finanční dar – na hudební doprovod
V neděli 12. 5. (neděle před svátkem sv. Jana Nepomuckého) se v obci uskutečnila tradiční hudební produkce
„Hraní Janům“. Zúčastnili se amatérští hudebníci z obce a okolí. Doprava a další náklady byly hrazeny
hudebníky. Libor Hodovský navrhuje v této souvislosti poskytnutí finančního daru panu Miloši Macháňovi
z Moravského Krumlova ve výši 1 500 Kč.
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 8/6 ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 500 Kč panu Miloši Macháňovi
z Moravského Krumlova. Starosta obce je pověřen podpisem Darovací smlouvy.

9. Nákup stroje s příslušenstvím Rider
Výběrové řízení na „Nákup stroje s příslušenstvím Rider“ bylo řádně vypsáno a zveřejněno. Výběrová komise
ve složení Vítězslav Korber, Pavel Světlík a Bc. Michal Svoboda se sešla k otevírání obálek 20. 5. 2019 v 19
hodin. Do výběrového řízení byly předloženy 4 nabídky. Z otevírání obálek byl vyhotoven zápis s tímto
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závěrem: komise doporučuje zastupitelstvu nabídku č. 3 od firmy HITL s.r.o., IČ: 253 21 465 z důvodu
komplexnosti nabídky a nejnižší nabídkové ceny. Vítězná nabídka splňuje všechny požadavky na stroj a
příslušenství. Cena činí 343 201 Kč včetně DPH. (Příloha č. 4 – Zápis z otvírání obálek).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 9/6 ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje výsledek výběrového řízení na „Nákup stroje s příslušenstvím Rider“
tak, jak jej navrhuje výběrová komise. Na základě vítězné nabídky bude zakoupen stroj od firmy HITL s.r.o.,
IČ: 253 21 465. Starosta obce je pověřen dojednáním obchodní transakce dle předložené nabídky.

10. Energie – výběr dodavatele
Energetický poradce pan Libor Nentwich připravil porovnání cenových tarifů za energie, které budou platit od
roku 2020, protože stávající smlouvy obce jsou uzavřeny do konce roku 2019. Pan Nentwich navrhuje jako
nejvýhodnější uzavřít smlouvy s dodavatelem SPP CZ, a.s., IČ: 284 88 016 na dodávky elektřiny i plynu.
Smlouvy budou uzavřeny na 2 roky (do konce roku 2021).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 10/6 ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje uzavření smluv s dodavatelem SPP CZ, a.s., IČ: 284 88 016 na
dodávky elektřiny i plynu. Smlouvy budou platit do konce roku 2021. Starosta obce je pověřen jejich podpisem.

11. Žádost – Ronner M.
Pan Milan Ronner, bytem Trboušany č. p. 84 předložil na obecní úřad žádost o přidělení příspěvku v hmotné
nouzi v důsledku zhoršení zdravotního stavu po úraze. Po propuštění z nemocnice není, dle své žádosti,
schopen si obstarat peníze na jídlo a základní lidské potřeby. Dále sděluje, že v současné době nepobírá
žádné sociální dávky ani jiné příspěvky od státu. (Příloha č. 5 – Žádost o přidělení příspěvku).
Zastupitelé navrhují, že obec mu zajistí bezplatně oběd z mateřské školy (pouze pracovní dny) na přechodnou
dobu od 10. 6. 2019 do konce školního roku. Na Úřadě práce je předjednáno vyřízení sociálních dávek, k tomu
je však zapotřebí jeho součinnost s dotyčným úřadem.
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 11/6 ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje zajištění bezplatného oběda v pracovních dnech z mateřské školy,
a to na přechodnou dobu od 10. 6. do konce školního roku (12. 7. 2019).

12. Rozpočtové opatření č. 5/2019
Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 5/2019, kterým se provádí zvýšení příjmů i výdajů o 29
000 Kč a přesuny mezi paragrafy ve výdajích. (Příloha č. 6 – Rozpočtové opatření č. 5/2019).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 12/6 ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2019, kterým se provádí zvýšení
příjmů i výdajů o 29 000 Kč a přesuny mezi paragrafy ve výdajích.
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13. Návrh na navýšení ceny oběda cizím strávníkům
Zastupitelům byl předložen požadavek MŠ na navýšení ceny oběda pro cizí strávníky z důvodu zvýšení
potravinového nákladu na 1 oběd, a to ze stávajících 23 Kč na 26 Kč na 1 oběd. Zastupitelé navrhují novou
cenu oběda pro cizí strávníky od 1. 9. 2019 ve výši 58 Kč, obec doplatí 21 Kč. (Příloha č. 7 – Požadavek MŠ
na navýšení ceny oběda).
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 13/6 ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje novou cenu oběda pro cizí strávníky od 1. 9. 2019 ve výši 58 Kč,
obec doplatí 21 Kč.

14. Záměr prodat pozemek p. č. 57
Zastupitelé se seznámili s možností prodat pozemek p. č. 57 o výměře 11,1 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. 14/6 ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje zveřejnit záměr prodat pozemek p. č. 57 o výměře 11,1 m2
v katastrálním území Trboušany.

15. Zrušení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na akci „Nová
výstavba pod obcí Etapa II.“
Do vypsaného výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na akci „Nová výstavba pod obcí
Etapa II.“ se v řádném termínu nikdo nepřihlásil. Z tohoto důvodu se výběrové řízení ruší a bude vypsáno
nové.
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 15/6 ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí se zrušením výběrového řízení z důvodu, že se nepřihlásil žádný
dodavatel.

16. Vypsání nového výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na
akci „Nová výstavba pod obcí Etapa II.“
Na základě předběžných informací od projekčních kanceláří navrhuje starosta obce vypsat nové výběrové
řízení na dodavatele projektové dokumentace na akci „Nová výstavba pod obcí Etapa II.“. Jako hlavní zadávací
podmínky pro výběrové řízení byla navržena cena a termín dodání díla a dále zajištění kompletních podkladů
pro územní rozhodnutí (stejně jako minule). Za členy výběrové komise byli navrženi: Bc. Michal Svoboda,
Vítězslav Korber a Jiří Kašparovský. Termín pro podání nabídek končí 21. 6. 2019 ve 14 hodin, otvírání obálek
bude 24. 6. 2019 v 17 hodin.
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 16/6 ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje vypsání výběrového 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 na úřední desce. Termín pro podání nabídek končí 21. 6. 2019 ve 14 hodin, otevírání obálek 24. 6.
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2019 v 17 hodin. Členy výběrové komise jsou zvoleni Bc. Michal Svoboda, Vítězslav Korber a Jiří
Kašparovský. Oslovení firem a vyvěšení zadávacích podmínek na úřední desce zajistí starosta obce.

17. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Naše žádost o dotaci ve výši 250 000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora
rozvoje venkova JMK pro rok 2019 byla schválena. Od Jihomoravského kraje jsme obdrželi k podpisu návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje číslo JMK057977/19/ORR. Dotace musí být
vyčerpána do konce roku 2019.
Hlasování pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 17/6 ze dne 3.6.2019
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje číslo
JMK057977/19/ORR a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Dotace bude čerpána podle stanovených
podmínek.

Diskuse
Ozval se pan Petr Bednář, že by měl zájem o pronájem hospody. Po zjištění podrobností však sdělil, že zatím
nemá zájem.
V neděli 9. 6. se bude konat sportovní odpoledne ke Dni dětí. Sportoviště se bude připravovat v neděli
dopoledne. Začátek pro veřejnost je v 15 hodin.
Libor Hodovský sdělil informace k možnostem pořízení nových vrat k požární zbrojnici. Informace jsou zatím
pouze dílčí a nekompletní. Z toho důvodu o nich zastupitelstvo nebude na této schůzi rozhodovat.

Zasedání bylo ukončeno v 20:50 hodin.
Zápis vyhotoven dne 3. 6. 2019.
Zapsala:

Ing. Věra Chrástová

Ověřovatelé:

Pavel Světlík
Jiří Kašparovský

Starosta obce:

Jaromír Kubant

Místostarostka obce:

Mgr. Vladimíra Kotásková

