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

 

Zápis číslo 9/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 
v pondělí 28. listopadu 2022 

Přítomni:  7 členů zastupitelstva, 1 host 

Omluveni: Mgr. Eva Nečasová, Jiří Kašparovský 

     Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

Zasedání zahájeno v 18:30 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. Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 

5. Zřízení likvidační komise 

6. Volba inventarizačních komisí, datum proškolení 

7. Plán inventur 

8. Návrh na vyřazení majetku MŠ Trboušany za rok 2022 

9. Návrh na vyřazení majetku obce Trboušany za rok 2022 

10. Rozpočtové opatření č. 12/2022 

11. Rozpočtové opatření č. 13/2022 

12. Žádost o odkup obecních pozemků 

Doplnění programu: 

13. Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor „Hospůdka“ 

14. Návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby – 

pečovatelské služby 

15. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330066603/001-MDP 

Diskuse 

Starosta přečetl návrh programu v souladu s pozvánkou doručenou členům představenstva a v souladu 

s informací zveřejněnou na úřední desce. K navrhovanému programu byly vzneseny návrhy na doplnění. Před 

hlasováním dal starosta možnost přítomným zastupitelům se vyjádřit. 

Starosta dal hlasovat o návrhu na doplnění programu: 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Starosta dal hlasovat o návrhu na konečné znění programu: 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 1/9 ze dne 28.11.2022 

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 a Ing. Michal Svoboda.  

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 2/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou. 

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

 

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO 

Na minulém zasedání ZO byla Usnesením č. 4d/8 ze dne 17.10.2022 přesunuta volba členů finančního výboru 

na příští zasedání ZO s tím, že předsedkyně finančního výboru Ing. Ludmila Kloudová navrhne dva členy z řad 

občanů. Předsedkyně navrhuje jmenovat za členy finančního výboru Ing. Lucii Csarniovou a Ing. Věru 

Chrástovou.  

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3A/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje za členy finančního výboru Ing. Lucii Csarniovou a Ing. Věru 

Chrástovou.  

 

Na minulém zasedání ZO byla Usnesením č. 4e/8 ze dne 17.10.2022 přesunuta volba členů kontrolního výboru 

na příští zasedání ZO s tím, že předseda kontrolního výboru Jiří Kašparovský navrhne dva členy z řad občanů. 

Předseda kontrolního výboru zatím nenavrhnul žádné členy a z dnešního zasedání je omluven. Z tohoto 

důvodu se bod přesunuje na příští zasedání ZO.  

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3B/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí přesunutí jmenování členů kontrolního výboru na příští 

zasedání ZO.  

 

Na minulém zasedání ZO byla Usnesením č. 14/8 ze dne 17.10.2022 zvolena předsedkyní kulturní komise 

Mgr. Eva Nečasová. Předsedkyně zároveň dostala za úkol navrhnout na příštím zasedání ZO členy kulturní 

komise. Předsedkyně navrhnula jmenovat za členy kulturní komise Pavlu Sattlerovou, Ing. Ludmilu Kloudovou, 

Evu Podborskou, Mgr. Vladimíru Kotáskovou, Martina Puttnera, Mgr. Petru Kolesovou, Tomáše Svobodu a 

Ing. Michala Svobodu.  

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3C/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje za členy kulturní komise Pavlu Sattlerovou, Ing. Ludmilu Kloudovou, 

Evu Podborskou, Mgr. Vladimíru Kotáskovou, Martina Puttnera, Mgr. Petru Kolesovou, Tomáše Svobodu a 

Ing. Michala Svobodu.  

 

Na minulém zasedání ZO byla Usnesením č. 15/8 ze dne 17.10.2022 zvolena předsedkyní komise pro životní 

prostředí Ing. Ludmila Kloudová. Předsedkyně zároveň dostala za úkol navrhnout na příštím zasedání ZO 
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členy komise pro životní prostředí. Předsedkyně navrhuje jmenovat za členy komise pro životní prostředí Bc. 

Jana Chrásta a Martina Svobodu.  

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3D/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje za členy komise pro životní prostředí Bc. Jana Chrásta a Martina 

Svobodu.  

 

4. Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2022  

Dne 20.10.2022 bylo na obecním úřadě provedeno pracovníky Krajského úřadu JMK dílčí přezkoumání 

hospodaření obce s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.    

Hlasování pro: 0   proti: 0  zdržel se: 0   

Usnesení č. 4/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Trboušany, 

okres Brno – venkov za rok 2022 s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.                

   

5. Zřízení likvidační komise  

Obec Trboušany a MŠ Trboušany navrhují na vyřazení majetek dle předložených seznamů. Z toho důvodu je 

třeba stanovit likvidační komisi. Za předsedu likvidační komise je navržen Vítězslav Korber, za členy likvidační 

komise jsou navrženi Petr Šaroun a Martin Puttner. 

Hlasování pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0   

Usnesení č. 5/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany ustanovuje likvidační komisi ve složení Vítězslav Korber – předseda, Petr 

Šaroun – člen, Martin Puttner – člen.   

 

6. Volba inventarizačních komisí, datum proškolení   

Starosta navrhl ústřední inventarizační komisi ve složení předseda Mgr. Vladimíra Kotásková, členové Tomáš 

Svoboda, Ing. Michal Svoboda.  

Dále inventarizační komisi – pro fyzickou a dokladovou inventuru pro inventarizaci DNM, DDNM, DHM, staveb, 

DDHM, všech druhů zásob a všech druhů oprávek – ve složení předseda Ing. Ludmila Kloudová, členové 

Martin Puttner, Jiří Kašparovský.  

Dále inventarizační komisi – pro fyzickou a dokladovou inventuru pro inventarizaci pozemků, nedokončených 

investic, bankovních účtů, hotovosti, všech typů pohledávek (včetně záloh), všech typů závazků (včetně záloh) 

a přechodných účtů – ve složení předseda Mgr. Eva Nečasová, členové Vítězslav Korber, Ing. Lucie 

Csarniová.  

Pro inventarizace v MŠ jsou jmenováni do komise za obec členové Mgr. Vladimíra Kotásková a Ing. Michal 

Svoboda.  

Proškolení členů inventarizační komise se bude konat v budově OÚ 28. 11. 2022 v 21 hodin. Školení provede 

starosta obce.    

Hlasování pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0   

Usnesení č. 6/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí se sestavením ústřední inventarizační komise ve složení předseda 

Mgr. Vladimíra Kotásková, členové Tomáš Svoboda, Ing. Michal Svoboda.  
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Dále inventarizační komisi – pro fyzickou a dokladovou inventuru pro inventarizaci DNM, DDNM, DHM, staveb, 

DDHM, všech druhů zásob a všech druhů oprávek – ve složení předseda Ing. Ludmila Kloudová, členové 

Martin Puttner, Jiří Kašparovský.  

Dále inventarizační komisi – pro fyzickou a dokladovou inventuru pro inventarizaci pozemků, nedokončených 

investic, bankovních účtů, hotovosti, všech typů pohledávek (včetně záloh), všech typů závazků (včetně záloh) 

a přechodných účtů – ve složení předseda Mgr. Eva Nečasová, členové Vítězslav Korber, Ing. Lucie 

Csarniová. 

Pro inventarizace v MŠ jsou jmenováni do komise za obec členové Mgr. Vladimíra Kotásková a Ing. Michal 

Svoboda.  

Proškolení členů inventarizačních komisí se bude konat v budově OÚ 28. 11. 2022 v 21 hodin. Školení 

provede starosta obce.       

 

7. Plán inventur   

Starosta obce předložil ke schválení Plán inventur na rok 2022 s termíny zahájení a ukončení inventur.         

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 7/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Plán inventur na rok 2022.      

 

8. Návrh na vyřazení majetku MŠ Trboušany za rok 2022  

Likvidační komise jmenovaná na tomto zasedání zastupitelstva prověří majetek MŠ Trboušany navržený 

k vyřazení a předloží své doporučení na dalším zasedání ZO. (Příloha č. 2 – Návrh na vyřazení majetku za 

rok 2022).    

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 8/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí, že o návrhu bude rozhodnuto na příštím zasedání ZO.   

    

9. Návrh na vyřazení majetku obce Trboušany za rok 2022  

Likvidační komise jmenovaná na tomto zasedání zastupitelstva prověří majetek obce Trboušany navržený 

k vyřazení a předloží své doporučení na dalším zasedání ZO. (Příloha č. 3 – Návrh na vyřazení majetku).    

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 9/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí, že o návrhu bude rozhodnuto na příštím zasedání ZO.   

 

10. Rozpočtové opatření č. 12/2022  

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 12/2022, kterým se provádí přesuny mezi paragrafy ve 

výdajích. (Příloha č. 4 – Rozpočtové opatření č. 12/2022).                       

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 10/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12/2022, kterým se provádí přesuny 

mezi paragrafy ve výdajích.    
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11. Rozpočtové opatření č. 13/2022  

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 13/2022, kterým se navyšují příjmy a výdaje o 14 400 

Kč. (Příloha č. 5 – Rozpočtové opatření č. 13/2022).                       

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 11/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 13/2022, kterým se navyšují příjmy a 

výdaje o 14 400 Kč.    

  

12. Žádost o odkup obecních pozemků  

Byla podána žádost  o prodej pozemku p.č. 1422/7 o výměře 57 m2, která tvoří mez mezi zahradou žadatelů 

a polní cestou. A dále o prodej pozemku p.č. 1422/2 o výměře 45 m2, , která bezprostředně navazuje na 

pozemek žadatelů. Žadatelé zde chtějí dokončit oplocení vlastní zahrady ve stávající linii sousedních plotů a 

staveb. Zastupitelé navrhují odložení rozhodnutí na příští zasedání ZO, projednání zájmu o sjednocení 

hraniční linie s dalšími majiteli pozemků a stanovení podmínek pro případný odkup. (Příloha č. 6 – Žádost o 

prodej pozemků ze dne 14.10.2022).                       

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 12/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje odložení rozhodnutí na příští zasedání ZO.    

 

13. Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor „Hospůdka“  

Starosta obce tlumočil Žádost pana Roberta Komárka, Antonínská 490/57, Dolní Kounice, IČ: 645 03 941 o 

prodloužení pronájmu nebytových prostor „Hospůdka“ za účelem provozování hospody. Zastupitelé projednali 

návrh Smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Záměr pronajmout tyto prostory byl řádně zveřejněn, žádné 

námitky k tomuto záměru nebyly vzneseny. Návrh smlouvy je na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 

s výpovědní dobou 2 měsíce, měsíční nájemné činí 1 200 Kč. Vše stejně jako u minulé smlouvy. (Příloha č. 7 

– Žádost).           

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 13/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor s panem Robertem 

Komárkem, Antonínská 490/57, Dolní Kounice, IČ: 645 03 941 za účelem provozování hospody. Smlouva o 

pronájmu nebytových prostor je sjednána na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s výpovědní dobou 2 

měsíce. Měsíční nájemné je stanoveno na 1 200 Kč. Nájemce hradí energie sám a odběrná místa jsou 

napsaná na nájemce. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy. 

 

14. Návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální 
služby – pečovatelské služby  

Starosta obce předložil návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby 

– pečovatelské služby s městem Ivančice na rok 2023. Výše finančního příspěvku obce dle této smlouvy pro 

rok 2023 činí 13 978 Kč. Podmínky smlouvy zůstávají stejné jako v minulém roce. (Příloha č. 8 – Návrh 

Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby – pečovatelské služby).         

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 14/9 ze dne 28.11.2022 
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Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování 

sociální služby – pečovatelské služby s městem Ivančice na rok 2023. Výše finančního příspěvku obce dle 

této smlouvy pro rok 2023 činí 13 978 Kč. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy 

 

15. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. : HO-014330066603/001-MDP  

Zastupitelům byl předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330066603/001-MDP jako 

osobní služebnost ve prospěch PDS. Stavba je označena názvem „Trboušany, rozš.k.NN, Chrást“ a je 

realizovaná na pozemku p.č. 101/3. Jednorázová náhrada za věcné břemeno bude činit 2 000 Kč. (Příloha č. 

9 – Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330066603/001-MDP).                       

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 15/9 ze dne 28.11.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330066603/001-

MDP Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.            

 

Diskuse 

Paní VH vznesla dotaz ohledně možnosti úpravy obecního pozemku před domem č.p. 92. Vzhledem k tomu, 

že ještě není zpracována projektová dokumentace na chodníky po této straně ulice, není možné říct, jak bude 

chodník a finální úprava v tomto místě vypadat, a to ani rozměrově ani vzhledově. Úprava pozemku na vlastní 

náklady je možná s tím, že při budování chodníku a konečných úprav ulice, budou provedené úpravy bez 

náhrady ze strany obce odstraněny. 

Na základě výsledků ankety o výsadbě stromů na hřbitově bude obec vysazovat břízy. Budou rozměřena 

místa, kde budou stromy vysázeny, a následně prověřena výsadba.    

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 

Zápis vyhotoven dne 28. 11. 2022. 

Zapsala:   Ing. Věra Chrástová 

Ověřovatelé:   Vítězslav Korber    

    Ing. Michal Svoboda 

Starosta obce:   Jaromír Kubant 

Místostarostka obce:  Mgr. Vladimíra Kotásková 


