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

 

Zápis číslo 1/2020 

ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 
v pondělí 10. února 2020 

Přítomni:  9 členů zastupitelstva, 1 host 

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. Pasport silnic 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

6. Inventury OÚ Trboušany za rok 2019 

7. Inventury MŠ Trboušany za rok 2019 

8. Pozemky nová zástavba 

9. Žádost o dotaci z JMK – knihovna 

10. Žádost o dotaci z JMK – veřejné prostranství 

11. Žádost o dotaci z JMK – čekárna autobusové zastávky 

12. Novela Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

13. Veřejnosprávní kontrola v MŠ Trboušany 

14. Finanční kontrola na OÚ Trboušany 

Diskuse 

Doplnění programu: 

1. Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na akci „Chodníky podél komunikace 

III. třídy procházející obcí“  

2. Oznámení z Krajského úřadu JMK, odboru životního prostředí 

Starosta přečetl doplněný program zasedání a dal o programu hlasovat. 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 1/1 ze dne 10.2.2020 

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 Libor Hodovský a Pavel Světlík.  

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 2/1 ze dne 10.2.2020 

Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou. 

Ověřovateli zápisu byli schváleni Libor Hodovský a Pavel Světlík. 

 

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO 

Z minulého zasedání zastupitelstva nevyplynuly žádné úkoly. 

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3/1 ze dne 10.2.2020 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva (žádné úkoly 

nebyly).    

 

4. Pasport silnic 

ZO projednalo Pasport pozemních komunikací v obci k 31.12.2019, který je třeba k vydání územního souhlasu 

pro novou výstavbu pod obcí. (Příloha č. 2 – Pasport pozemních komunikací v obci k 31. 12. 2019). 

Hlasování pro: 9   proti: 0  zdržel se: 0   

Usnesení č. 4/1 ze dne 10.2.2020 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Pasport pozemních komunikací v obci k 31. 12. 2019.     

 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 1/2020, kterým se provádí navýšení příjmů a výdajů o 

3 200 Kč. (Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 1/2020).      

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 5/1 ze dne 10.2.2020 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2020, kterým se provádí navýšení 

příjmů a výdajů o 3 200 Kč. 

    

6. Inventury OÚ Trboušany za rok 2019 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s provedenými „Inventurami OÚ Trboušany za rok 2019“. Při inventurách 

nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Hlasování pro: 9   proti: 0  zdržel se: 0   

Usnesení č. 6/1 ze dne 10.2.2020 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje „Inventury OÚ Trboušany za rok 2019“.   
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7. Inventury MŠ Trboušany za rok 2019 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s provedenými „Inventurami MŠ Trboušany za rok 2019“. Při inventurách 

nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Hlasování pro: 9   proti: 0  zdržel se: 0   

Usnesení č. 7/1 ze dne 10.2.2020 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje „Inventury MŠ Trboušany za rok 2019“.  

 

8. Pozemky nová zástavba 

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtem nákladů obce na 1 pozemek. Náklady na vytvoření 1 

stavebního místa jsou přibližně 1 100 000 Kč. Starosta obce navrhuje, aby si zastupitelé do příštího zasedání 

promysleli další postup v této věci ve vztahu k nákladovosti na 1 stavební místo (Příloha č. 4 – Rekapitulace 

stavby Trboušany Niva).     

Hlasování pro: 9   proti: 0  zdržel se: 0   

Usnesení č. 8/1 ze dne 10.2.2020 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí celkové náklady na vytvoření 1 stavebního místa. Do příštího 

zasedání si zastupitelé promyslí další postup v této věci ve vztahu k nákladovosti na 1 stavební místo.   

 

9. Žádost o dotaci z JMK - knihovna 

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

pro rok 2020“, dotační titul DT5, na oživení obecní knihovny a zatraktivnění zanedbaného prostředí. Celková 

předpokládaná cena díla je 50 000 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: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 9/1 ze dne 10.2.2020 

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

venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020“, dotační titul DT5, na oživení obecní knihovny a zatraktivnění 

zanedbaného prostředí. Celková předpokládaná cena díla je 50 000 Kč. Současně schvaluje text Smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“.      

 

10. Žádost o dotaci z JMK – veřejné prostranství 

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

pro rok 2020“, dotační titul DT7, na dokončení celkové revitalizace centra obce. Celková předpokládaná cena 

díla je 140 000 Kč. Současně schvaluje text Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“ 

(Příloha č. 6 – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje). 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 10/1 ze dne 10.2.2020 

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

venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020“, dotační titul DT7, na dokončení celkové revitalizace centra obce. 

Celková předpokládaná cena díla je 140 000 Kč. Současně schvaluje text Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje“.   
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11. Žádost o dotaci z JMK – čekárna autobusové zastávky 

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

pro rok 2020“, dotační titul DT1, na zakoupení nové čekárny zastávky IDS JMK ve středu obce, která je 

obsluhována autobusovou linkou IDS JMK č. 512. Součástí této akce bude nutná oprava podlahové krytiny 

(betonu/dlažby) v prostoru pod čekárnou a v její těsné blízkosti. Celková předpokládaná cena díla je 110 000 

Kč. Současně schvaluje text Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“ (Příloha č. 7 – 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje). 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 11/1 ze dne 10.2.2020 

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

venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020“, dotační titul DT1, na dokončení celkové revitalizace centra obce. 

Celková předpokládaná cena díla je 110 000 Kč. Současně schvaluje text Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje“.   

  

12. Novela Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

Od 1.1.2020 vešla v platnost novela NV č. 318/2017 Sb, o výši odměn členů zastupitelstev. Na základě této 

novely je možné provést navýšení odměn za výkon funkcí v samosprávě. Starosta obce tímto dává tuto 

informaci na vědomí a navrhuje zachovat stávající stav. 

Hlasování pro: 9   proti: 0  zdržel se: 0   

Usnesení č. 12/1 ze dne 10.2.2020 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje zachování odměn dle stávajícího stavu.  

 

13. Veřejnosprávní kontrola v MŠ 

Finanční výbor obce Trboušany provedl dne 8.1.2020 veřejnosprávní kontrolu v MŠ Trboušany. O provedené 

kontrole byl vypracován Protokol o veřejnosprávní kontrole a Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly 

s výsledkem, že při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a závady, které by nepříznivě ovlivnily činnost 

příspěvkové organizace a nebyla navržena žádná nápravná opatření. 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

 

Usnesení č. 13/1 ze dne 10.2.2020 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly s výsledkem, že při 

kontrole nebyly zjištěny nedostatky a závady, které by nepříznivě ovlivnily činnost příspěvkové organizace a 

nebyla navržena žádná nápravná opatření.  

 

14. Finanční kontrola na OÚ Trboušany 

Finanční výbor obce Trboušany provedl dne 8.1.2020 finanční kontrolu OÚ Trboušany jako orgánu obce 

Trboušany. O provedené kontrole byla vypracována Zpráva o výsledku finanční kontroly s výsledkem, že při 

kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla navržena žádná nápravná opatření. 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 14/1 ze dne 10.2.2020 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Zprávu o výsledku finanční kontroly s výsledkem, že při kontrole 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla navržena žádná nápravná opatření.  
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15.  Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na akci „Chodníky 
podél komunikace III. třídy procházející obcí“  

Starosta obce navrhuje vypsat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na akci „Chodníky 

podél komunikace III. třídy procházející obcí“. Jako hlavní zadávací podmínky pro výběrové řízení byla 

navržena cena a termín dodání díla (termín zpracování PD do 31. 7. 2020, vyřízení stavebního povolení do 

31.12.2020). Za členy výběrové komise byli navrženi: Ing. Michal Svoboda, Vítězslav Korber a Jiří 

Kašparovský. Termín pro podání nabídek končí 9. 3. 2020 ve 14 hodin, otvírání obálek bude 9. 3. 2020 v 17.30 

hodin.  

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 15/1 ze dne 10.2.2020 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace 

na akci „Chodníky podél komunikace III. třídy procházející obcí“ s těmito zadávacími podmínkami: cena a 

termín dodání díla (termín zpracování PD do 31. 7. 2020, vyřízení stavebního povolení do 31.12.2020). Výzva 

bude předložena minimálně 3 dodavatelům a vyvěšena na úřední desce. Termín pro podání nabídek končí 9. 

3. 2020 ve 14 hodin, otevírání obálek 9. 3. 2020 v 17.30 hodin. Členy výběrové komise jsou zvoleni Ing. Michal 

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

desce zajistí starosta obce. 

 

 

16.  Oznámení z Krajského úřadu JMK, odboru životního prostředí  

Na obec bylo doručeno oznámení z Krajského úřadu JMK ohledně žádosti firmy AGROFARMA Syrovice, 

s.r.o., Syrovice 311, 664 67 Syrovice, která žádá o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany dle § 

56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení 

s ustanovením § 50 téhož zákona. Krajský úřad JMK zahájil řízení, jehož účastníkem je i obec Trboušany, 

protože použití jedů proti hrabošům má probíhat i v katastru obce Trboušany, a to na půdních blocích evidence 

LPIS 9501/2 a 0602/1. Zastupitelé obce navrhují za obec v rámci svých práv vyjádřit své nesouhlasné 

stanovisko k žádosti. V katastrálním území obce jsou 2 vrty na čerpání pitné vody pro okolní obce a je zde 

chráněná přírodní památka V olších, kde hnízdí mimo jiné i chránění ptáci, což byl jeden z hlavních důvodů 

pro zavedení ochrany této lokality. Použití požadovaných jedů je v katastru naší obce naprosto nevhodné, 

dotčené půdní bloky se vzdušnou čarou nacházejí jen ve velmi malé vzdálenosti od uvedených vrtů a chráněné 

lokality.   

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 16/1 ze dne 10.2.2020 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje podat vyjádření v rámci zahájeného řízení, ve kterém je obec 

Trboušany účastníkem. V katastrálním území obce jsou 2 vrty na čerpání pitné vody pro okolní obce a je zde 

chráněná přírodní památka V olších, kde hnízdí mimo jiné i chránění ptáci, což byl jeden z hlavních důvodů 

pro zavedení ochrany této lokality. Použití požadovaných jedů je v katastru naší obce naprosto nevhodné, 

dotčené půdní bloky se vzdušnou čarou nacházejí jen ve velmi malé vzdálenosti od uvedených vrtů a chráněné 

lokality. Podáním vyjádření je pověřen starosta obce. 
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Diskuse 

V rámci zachování sběru papíru v MŠ Trboušany platí odvoz papíru za školku obec. Jinak by se tato činnost 

školce nevyplatila a školka by od této činnosti upustila, což obec nechce.   

Město Dolní Kounice oznámilo termín první schůzky k pořádání Gothardských slavností 2020. Za obec 

Trboušany se schůzky zúčastní některý z místních vinařů. Společně se dohodnou. 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 

Zápis vyhotoven dne 10. 2. 2020. 

Zapsala:   Ing. Věra Chrástová 

Ověřovatelé:   Libor Hodovský   

    Pavel Světlík   

Starosta obce:   Jaromír Kubant 

Místostarostka obce:  Mgr. Vladimíra Kotásková 


