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

Zápis číslo 5/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 
ve čtvrtek 16. července 2020

Přítomni: 9 členů zastupitelstva, 0 hostů
Omluveni: --- 

     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. Pronájem „Hospůdka“ – prodloužení smlouvy se stávajícím nájemcem
5. Smlouva – směna pozemků
6. Rozpočtové opatření č. 5/2020
7. Dotační žádost „Podpora domácího kompostování“

Diskuse

Doplnění programu:
1. Rozpočtové opatření č. 6/2020
2. Návrh na vyřazení dřevěného prvku na dětském hřišti
3. Dotace na dětská hřiště
4. Výsledky k ostatním podaným žádostem o dotace
5. Výběrové řízení na akci „Vybudování dětského hřiště – u obchodu a v nové zástavbě“

Starosta přečetl doplněný program zasedání a dal o programu hlasovat.

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 1/5 ze dne 16.7.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová.

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Marek Chrást a Libor Hodovský. 

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0
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Usnesení č. 2/5 ze dne 16.7.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou.
Ověřovateli zápisu byli schváleni Marek Chrást a Libor Hodovský.

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO

Na minulém zasedání ZO nebyly uloženy žádné úkoly.

Hlasování pro: 0 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 3/5 ze dne 16.7.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí splnění úkolů z minulého zasedání ZO (žádné úkoly nebyly 
uloženy).   

4. Pronájem „Hospůdka“ – prodloužení smlouvy se stávajícím nájemcem

Současný nájemce „Hospůdky“ pan Niculae Spinu, Hlavní 81/28, Dolní Kounice, IČ: 059 61 823 požádal o 
uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor na další období. Současná smlouva ze dne 9.8.2019 vyprší 
31.8.2020. Dle stávající smlouvy má současný nájemce nárok na přednostní uzavření nové smlouvy. Záměr 
pronajmout nebytové prostory od 1.9.2020 byl řádně zveřejněn. Nová smlouva bude uzavřena do 31.12.2020, 
ostatní podmínky zůstanou nezměněny. (Příloha č. 2 – Žádost o prodloužení pronájmu).  

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 4/5 ze dne 16.7.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor na pronájem „Hospůdky“ 
s panem Niculae Spinu, Hlavní 81/28, Dolní Kounice, IČ: 059 61 823, a to do 31.12.2020. Ostatní podmínky 
smlouvy jsou stejné jako byly ve smlouvě původní, která vyprší 31.8.2020. Starosta obce je pověřen podpisem 
smlouvy. Při podpisu smlouvy budou zároveň nájemci sděleny výtky, které vznášejí občané obce k provozu 
(čistota prostor a nádobí, dodržování vypsané otvírací doby, kvalita služeb).  

5. Smlouva – směna pozemků

Starosta obce předložil návrh Smlouvy o směně pozemků . Jedná se o pozemky p.č. 454/120 a p.č. 663 
soukromého vlastníka a pozemky vyměřené GP č. 319-86/2019 z pozemku p.č. 454/1 nově označené jako 
p.č. 454/245, 454/246 a 454/247, které vlastní obec. Směna je bez doplatku. Záměr směny pozemků byl řádně 
zveřejněn.         

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 5/5 ze dne 16.7.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o směně pozemků se soukromým vlastníkem. Jedná se o 
pozemky p.č. 454/120 a p.č. 663 soukromého vlastníka a pozemky vyměřené GP č. 319-86/2019 z pozemku 
p.č. 454/1 nově označené jako p.č. 454/245, 454/246 a 454/247, které vlastní obec. Směna je bez doplatku. 
Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.
   

6. Rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 5/2020, kterým se provádí navýšení rozpočtu o 10 000 
Kč a dále přesuny mezi paragrafy ve výdajích. (Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 5/2020). 

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0
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Usnesení č. 6/5 ze dne 16.7.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2020, kterým se provádí navýšení 
rozpočtu o 10 000 Kč a dále přesuny mezi paragrafy ve výdajích.    

7. Dotační žádost „Podpora domácího kompostování“

Obec má zájem o získání dotace na 200 ks kompostérů, štěpkovač, kontejner na elektromateriál a kontejner 
na nábytek. Za tímto účelem předkládá starosta návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem DLC engineering s.r.o., 
IČ: 078 04 989. Předmětem návrhu smlouvy je zhotovení dokumentace a podání žádosti o dotaci v rámci 
OPŽP 3 3.1 – Prevence vzniku odpadů (výzva č. 122) k projektu Podpora domácího kompostování – obec 
Trboušany. Cena dodávky je 39 000 Kč + DPH, ale pouze za předpokladu, že obec dotaci získá.     

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 7/5 ze dne 16.7.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem DLC engineering s.r.o., IČ: 078 
04 989. Předmětem smlouvy je zhotovení dokumentace a podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP 3 3.1 – 
Prevence vzniku odpadů (výzva č. 122) k projektu Podpora domácího kompostování – obec Trboušany. 
Dotace je určená na pořízení 200 ks kompostérů, štěpkovač, kontejner na elektromateriál a kontejner na 
nábytek. Cena služby sjednaná ve smlouvě je 39 000 Kč + DPH, ale pouze za předpokladu, že obec dotaci 
získá. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.   

8. Rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 6/2020, kterým se provádí přesuny mezi paragrafy ve 
výdajích. (Příloha č. 4 – Rozpočtové opatření č. 6/2020).                      

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 8/5 ze dne 16.7.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2020, kterým se provádí přesuny 
mezi paragrafy ve výdajích.           

9. Návrh na vyřazení dřevěného prvku na dětském hřišti 

Na dětském hřišti byla provedena technická kontrola jednotlivých prvků se zaměřením na bezpečnost. 
Technicky nevyhovuje prvek věž se skluzem. Vzhledem k jejímu stáří a plánované rekonstrukci hřiště ze 
získané dotace nebude prvek opravován a starosta jej navrhuje k vyřazení. (Příloha č. 5 – Odborná technická 
kontrola).       

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 9/5 ze dne 16.7.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje vyřazení prvku věž se skluzem, který je umístěn na dětském hřišti u 
obchodu. Jeho technický stav již nesplňuje podmínky bezpečnosti.

10. Dotace na dětská hřiště 

Obec získala dotaci na dětské hřiště, o kterou žádala v roce 2019, která byla původně zamítnuta pro velké 
množství uchazečů, ale obec zde dále figurovala jako náhradník. A dále získala dotaci na dětské hřiště, o 
kterou žádala letos. Z loňské dotace bude dle původní žádosti vybudováno dětské hřiště u obchodu a pod obcí 
v nové zástavbě. Z letošní dotace by bylo vybudováno workoutové hřiště za kurtem ve Štouralově a 



4

instalovány některé prvky na dvorku MŠ. Za tímto účelem je třeba požádat o změnu oproti původně předložené 
žádosti.        

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 10/5 ze dne 16.7.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s podáním žádosti o změnu oproti původně podané žádosti o dotaci 
na vybudování dětského hřiště vzhledem k tomu, že obec uspěla jako náhradník se žádostí o dotaci na 
vybudování dětského hřiště z roku 2019.

11. Výsledky k ostatním podaným žádostem o dotace 

Obec podala v letošním roce ještě žádost o dotaci z dotačního programu „Podpora rozvoje venkova 
Jihomoravského kraje pro rok 2020“, dotační titul DT5, na oživení obecní knihovny a zatraktivnění 
zanedbaného prostředí. Starosta sdělil, že tato žádost o dotaci nebyla úspěšná. Dále byla podána žádost o 
dotaci z dotačního programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020“, dotační titul DT7, 
na dokončení celkové revitalizace centra obce (veřejné prostranství a autobusová čekárna). Tato žádost také 
nebyla úspěšná. Žádost o další část dotace na „Opravu sakrálních staveb v KÚ Trboušany“ byla úspěšná. 
Obec tak může dokončit opravu křížků v katastru obce.       

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 11/5 ze dne 16.7.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí výsledky podaných žádostí o dotace v letošním roce.

12.  Výběrové řízení na akci „Vybudování dětského hřiště – u obchodu a v nové 
zástavbě“ 

Starosta obce navrhuje vypsat výběrové řízení na akci „Vybudování dětského hřiště – u obchodu a v nové 
zástavbě“. Jako základní hodnotící kritérium bude celková výše nabídkové ceny včetně DPH v Kč. Za členy 
hodnotící komise byli navrženi: Ing. Michal Svoboda, Ing. Věra Chrástová a Libor Hodovský. Lhůta pro podání 
nabídek končí 17. 8. 2020 v 11 hodin, otvírání obálek bude 17. 8. 2020 v 19 hodin. Starosta zároveň navrhuje 
pověřit vedením výběrového řízení a vypracováním zadávací dokumentace společnost regiozona s.r.o., IČ: 
036 24 625.

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 12/5 ze dne 16.7.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Vybudování dětského hřiště – u 
obchodu a v nové zástavbě“. Základním hodnotícím kritériem bude celková výše nabídkové ceny včetně DPH 
v Kč. Členy hodnotící komise jsou: Ing. Michal Svoboda, Ing. Věra Chrástová, Libor Hodovský. Lhůta pro 
podání nabídek končí 17. 8. 2020 v 11 hodin, otvírání obálek bude 17. 8. 2020 v 19 hodin. Zastupitelstvo 
zároveň schvaluje pověřit vedením výběrového řízení a vypracováním zadávací dokumentace společnost 
regiozona s.r.o., IČ: 036 24 625. Starosta obce je pověřen jednáním s touto firmou.

Diskuse

Bylo dokončeno Posouzení únosnosti vozovky silnice (průtah obcí Trboušany), který po nás požadovala 
Policie ČR. Posudek byl doplněn do dokumentace naší žádosti o zakázání průjezdu těžkých vozidel obcí.

Na 29.8.2020 je plánován táborák ve Štouralově na ukončení léta. 

Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hodin.

Zápis vyhotoven dne 16. 7. 2020.
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Zapsala: Ing. Věra Chrástová

Ověřovatelé: Marek Chrást   

Libor Hodovský

Starosta obce: Jaromír Kubant

Místostarostka obce: Mgr. Vladimíra Kotásková


