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

 

ZÁPIS 8/2022 

 

ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Trboušany, konaného v pondělí dne 

17.10.2022 od 18:00 zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Přítomni:  9 členů zastupitelstva, 0 hostů 

Omluveni: 0 

    Program 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

Složení slibu zvolených členů zastupitelstva 

Program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 

3. Volba starosty a místostarosty 

a.) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni, nebo    

neuvolnění 

b.) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

   c.) volba starosty 

d.) volba místostarosty 

  4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a.) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b.) volba předsedy finančního výboru 

   c.) volba předsedy kontrolního výboru 

   d.) volba členů finančního výboru 

   e.) volba členů kontrolního výboru  

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva 

6. Pravomoci starosty 

7. Rozpočtové opatření č.11/2022 

8. Žádost o odkup pozemku parcela číslo 264 

 

Doplnění programu: 

 

 9. Zvolení zástupců do Vodovod – svazek obcí 

10. Zvoleni zástupce pro Územní plánování 

11. Votovoltaické systémy - na budovu OÚ, MŠ a chřestovny 

12. Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor „Hospůdka“ 

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2022 

14. Zřízení kulturní komise 

15. Zřízení komise pro životní prostředí 

16. Žádost o provedení změny ve Zřizovací listině MŠ 

 

Diskuze 



     Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Trboušany bylo zahájeno v 18:04 dosavadním starostou obce 

p. Jaromírem Kubantem („dále jen předsedající“).  

 

Před samotným zahájením zasedání předsedající oznámil členům zastupitelstva, že se 

zvolený zastupitel p. Libor Hodovský vzdal se svého mandátu a předal v souladu s § 55 odst. 

2 písm. b) zákona 491/2001Sb., dne 13.10.2022 starostovi obce p. Jaromíru Kubantovi 

písemnou rezignaci. Jeho mandát zanikl dne 13.10.2022 ve 24:00. 

Podle § 56 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje na jeho místo náhradník 

z kandidátní listiny téže volební strany, tj. p. Tomáš Svododa a to následujícím dnem po dni, 

kdy došlo k zániku mandátu p. Libora Hodovského. 

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

konalo 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo 

hlasování - žádný návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na 

úřední desce Obecního úřadu Trboušany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 

7 dní, a to od 10.10.2022 do 17.10.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední 

desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Příloha č. 1 – 

Prezenční listina) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích). 

 

 

     Složení slibu zvolených členů zastupitelstva 

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona 

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů). 

Složení slibu proběhlo tak, že p. Mgr. Vladimíra Kotásková přečetla slib stanovený v § 69 odst. 

2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že 

svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Trboušany a jejích občanů a řídit 

se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva 

ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný člen 

zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. (Příloha č. 2 – Slib člena 

zastupitelstva obce). 

 

 



1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Martina Puttnera a Mgr. Evu Nečasovou 

a zapisovatelkou zápisu Mgr. Vladimíru Kotáskovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 1/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany určuje ověřovateli zápisu Martina Puttnera a Mgr. Evu 
Nečasovou a zapisovatelkou zápisu Mgr. Vladimíru Kotáskovou.  
 

2. Schválení programu 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu (viz. výše) v souladu s pozvánkou 
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 
K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající 
možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu na doplnění programu.  
Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Předsedající dal hlasovat o návrhu na konečné znění programu. 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 2/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje navržený program ustavujícího zasedání včetně 
navrženého doplnění. 
 

3. Volba starosty a místostarosty 

 

     3 a) určení funkcí, pro které budou členové ZO uvolněni, nebo neuvolněni 

 
Předsedající navrhl funkce (ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích),  
starosty a místostarosty jako funkce neuvolněné, tak jak tomu bylo doposud. Jiné návrhy 
nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 3 a/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany určuje funkce starosty a místostarosty jako neuvolněné. 
 

     3 b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. 
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené 
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva 



bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva 
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 
 
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení 
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 
Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 3 b/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty 
postupem uvedeným předsedajícím.  
 

     3 c) volba starosty 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán 

následující návrh: Člen zastupitelstva Ing. Michal Svoboda navrhl zvolit do funkce starosty p. 

Jaromíra Kubanta. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. 

Žádný jiný návrh na post funkce starosty nebyl podán. K uvedenému návrhu nebylo sděleno 

žádné stanovisko. 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 3 c/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany volí neuvolněným starostou p. Jaromíra Kubanta. 

 

Po zvolení starosty zůstává předsedající zasedání beze změny (dále jako „předsedající“). 

 

     3 d) volba místostarosty 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán 

následující návrh: Člen zastupitelstva Ing. Michal Svoboda navrhl zvolit do funkce 

místostarosty Mgr. Vladimíru Kotáskovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 

sdělit své stanovisko. Žádný jiný návrh na post funkce místostarosty nebyl podán. 

K uvedenému návrhu nebylo sděleno žádné stanovisko. 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 3 d/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany volí neuvolněnou místostarostkou p. Mgr. Vladimíru 

Kotáskovou. 

 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího 
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet 
členů výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní 
výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být 
členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva 
(§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být 



starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu 
(§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
 

     4 a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý 
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 4 a/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 
 

     4 b) volba předsedy finančního výboru 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva/starosta obce Jaromír Kubant navrhl 
zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Ing. Ludmilu Kloudovou. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný jiný návrh na post funkce předsedy 
finančního výboru nebyl podán. K uvedenému návrhu nebylo sděleno žádné stanovisko. 
Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 4 b/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany volí předsedou finančního výboru p. Ing. Ludmilu Kloudovou. 
 

     4 c) volba předsedy kontrolního výboru 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 
výboru. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva/starosta obce Jaromír Kubant navrhl 
zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Jiřího Kašparovského. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádný jiný návrh na post funkce předsedy 
kontrolního výboru nebyl podán. K uvedenému návrhu nebylo sděleno žádné stanovisko. 
Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 4 c/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany volí předsedou kontrolního výboru p. Jiřího Kašparovského. 
 

     4 d) volba členů finančního výboru 

 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Mgr. 
Vladimíra Kotásková navrhla přesunout jmenování členů finančního výboru na příští zasedání 
zastupitelstva. Předsedkyně finančního výboru p. Ing. Ludmila Kloudová navrhne dva členy 
finančního výboru z řad občanů. 
Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

 



Usnesení č. 4 d/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany přesouvá jmenování členů finančního výboru na příští 
zasedání zastupitelstva.  
 

     4 e) volba členů kontrolního výboru 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Mgr. 
Vladimíra Kotásková navrhla přesunout jmenování členů kontrolního výboru na příští zasedání 
zastupitelstva. Předseda kontrolního výboru p. Jiří Kašparovský navrhne dva členy kontrolního 
výboru z řad občanů. 
Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 4 e/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany přesouvá jmenování členů kontrolního výboru na příští 
zasedání zastupitelstva.  
 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva 

 
Předsedající navrhl projednání výše odměn neuvolněných členům zastupitelstva (v souladu 
s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, v aktuálně platném znění). 
 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s maximálními odměnami pro neuvolněné funkce 
starosty, místostarosty, předsedy výboru a členů zastupitelstva bez funkce dle nařízením vlády 
č. 318/2017 Sb.. Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty 
a neuvolněného místostarosty obce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit 
své stanovisko. Členy zastupitelstva obce nebyly podány žádné návrhy. 
Návrh měsíční odměny pro neuvolněného starosty – 23.000,- Kč 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Návrh měsíční odměny pro neuvolněného místostarosty – 14.000,- Kč 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Odměny v této výši budou vypláceny od 1.11.2022. 

Ostatní neuvolnění členové zastupitelstva se odměny za výkon funkce členu zastupitelstva 

v tomto volebním období zřekli, stejně jako předsedové výborů. 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 5/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany stanovuje měsíční odměnu pro neuvolněného starosty ve výši 

23.000,- Kč; pro neuvolněného místostarosty ve výši 14.000,- Kč. V této výši budou odměny 

vypláceny od 1.11.2022. Do této doby bude vyplácena odměna v původní výši. Ostatním 

členům zastupitelstva i předsedům výborů se odměny za výkon funkce v tomto volebním 

období vyplácet nebudou.  

 

6. Pravomoci starosty 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce provádět rozpočtová opatření v plném rozsahu. 

Toto rozpočtové opatření bude předkládáno zastupitelům na vědomí na nejbližším zasedání 

zastupitelstva obce.  

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 



 

Usnesení č. 6/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje pravomoc starosty obce provádět rozpočtová 

opatření v plném rozsahu.  

 

7. Rozpočtové opatření č. 11/2022 

 

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 11/2022, kterým se navyšují příjmy a 

výdaje a provádí se přesuny mezi paragrafy ve výdajích viz. příloha č.3 (Příloha č. 3 – 

Rozpočtové opatření č. 11/2022). 

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 7/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 11//2022.           

 

8. Žádost o dokup pozemku p. č. 264 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o odkup pozemku par. č. 264, jehož vlastníkem je 

obec. Tento pozemek bezprostředně sousedí s pozemkem zahrady mateřské školy. (Příloha 

č. 4 – Žádost o odkoupení pozemku) 

Hlasování pro: 0   proti: 8   zdržel se: 1 

Usnesení č. 8/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany zamítá prodej pozemku parc. č. 264 k. ú. Trboušany. 

 

9. Zvolení zástupců do Vodovod – svazek obcí 

 

Jako zástupci pro Vodovod  - svazek obcí P,T,N,K za obec Trboušany byli navrženi p. Jaromír 

Kubant a p. Ing. Michal Svoboda, kteří obec Trboušany zastupovali i v minulém volebním 

období. Současný předseda svazku p. Ing. Zdeněk Kail, složil funkci k 15.10.2022. 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 9/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany zvolilo jako své zástupce do Vodovod – svazek obcí P,T,N,K 

Jaromíra Kubanta a Ing. Michala Svobody. 

 

10. Zvoleni zástupce pro Územní plánování 

 

Jako zástupce pro komunikaci s Úřadem územního plánování se sídlem v Ivančících  

zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce p. Jaromíra Kubanta. 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 10/8 ze dne 17.10.2022 



Zastupitelstvo obce Trboušany zvolilo jako zástupce pro komunikaci s Úřadem územního 

plánování se sídlem v Ivančících p. Jaromíra Kubanta. 

 

11. Votovoltaické systémy - na budovu OÚ, MŠ a chřestovny 

 

Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy 

a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov a to včetně ukládání energie, investicí do 

rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. 

Starosta obce informoval zastupitele o možnosti požádat o dotaci na pořízení votovoltaických 

systémů, které by bylo vhodné umístit na budovu obecního úřadu, resp. budovu kulturního 

domu, na budovu mateřské školy a na budovu chřestovny. Kontaktoval firmu OPTIMAL 

consulting, s.r.o. pro předběžné zjištění nákladů pro obecní budovy a dalších informací 

týkajících se možností čerpání dotace. 

Předběžný odhad výkonu, kapacity akumulátorů a pořizovacích nákladů: 

Chřestovna 
- 10 kWp panelů 
- 11,6 kW akumulace do baterek 
- náklady na FVE cca 550.000,-Kč 
Mateřská škola 
- 10 kWp panelů 
- 11,6 kW akumulace do baterek 
- náklady na FVE cca 550.000,-Kč 
OÚ + veřejné osvětlení 
- 30 kWp panelů 
- 34,8 kW akumulace do baterek 
- náklady na FVE cca 1.650.000,-Kč 
 

Předpokládané náklady spojené s podáním žádosti jsou 100.000,- Kč, náklady na výběrové 

řízení 30.000,- Kč. I z těchto nákladů by bylo 75% kryto z dotace. 

Předpoklad budoucích úspor: MŠ by neplatila nic za elektrickou energii, byla by soběstačná. 

OÚ by pokryl 75% nákladů na elektrickou energii pro OÚ a veřejné osvětlení. Do dvou let by 

mohla obec přebytky zpětně využívat nebo prodat dalším odběratelům. Podmínkou je 

schválení připojení od společnosti Ed.g.  

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 11/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany pověřuje starostu obce k oslovení firmy OPTIMAL consulting, 

s.r.o., nám. Republiky 900/17, 669 02 Znojmo k podání žádosti o dotaci na pořízení 

fotovoltaických systémů na budovu obecního úřadu, budovu mateřské školy a budovu 

chřestovny.  

 

12. Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor „Hospůdka“ 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana Roberta Komárka, Antonínská 490/57, Dolní 

Kounice IČ: 64503941 o prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor „Hospůdka“ za 

účelem provozování hospody. Starosta obce navrhuje zveřejnění záměru nebytové prostory 

pronajmout stávajícímu nájemci. Zastupitelé navrhují ponechání výše měsíčního nájmu 

1.200,- Kč. (Příloha č. 5 – Žádost o prodloužení pronájmu) 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 



Usnesení č. 12/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory „Hospůdka“. 

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2022 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2022, mezi Obcí 

Trboušany a fa. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o., jejímž předmětem plnění jsou 

stavební práce na základě veřejné zakázky „Komunikace a IS pro zástavbu RD Trboušany, 

lokalita Niva, etapa Z2/2“.  

Dodatek č. 1 mění bod III. této smlouvy, který řeší „Dobu a místo plnění“ – Termín ukončení a 

předání díla se mění do 31.5.2023.  

Prodloužení termínu dokončení díla je vyvoláno nutností vyřízení nové smlouvy s GadNet 

s.r.o. o podmínkách napojení pro objekt plynovodu a plynovodních přípojek, která do zahájení 

stavby pozbyla platnosti a s tím souvisejícím zpoždění zahájení prací na objektu z důvodu 

blížícího se zimního období. (Příloha č. 6 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2022)  

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 13/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2022 mezi Obcí Trboušany 

a fa. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o. a pověřuje starosty obce k jeho podpisu.  

 

14. Zřízení kulturní komise  

 

Mgr. Vladimíra Kotásková navrhla zřídit kulturní komisi, na předsedkyni navrhla p. Mgr. Evu 

Nečasovou. Předsedkyně má za úkol do příštího zasedání zastupitelstva navrhnout členy 

kulturní komise. 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 14/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje zřízení kulturní komise, jejíž předsedkyní bude p. 

Mgr. Eva Nečasová. 

 

15. Zřízení komise pro životní prostředí 

 

Mgr. Vladimíra Kotásková navrhla zřídit i komisi pro životní prostředí. Jaromír Kubant navrhl 

na pozici předsedy p. Ing. Ludmilu Kloudovou. Předsedkyně má za úkol do příštího zasedání 

zastupitelstva navrhnout členy komise pro životní prostředí.  

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 15/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje zřízení komise pro životní prostředí, jejíž 

předsedkyní bude p. Ing. Ludmila Kloudová. 

 

 

 

 

 

 



16. Žádost o provedení změny ve Zřizovací listině MŠ 

 

Paní Alena Veselá, ředitelka MŠ Trboušany podala žádost na úpravu odměňování ředitele 

mateřské školy Trboušany v návaznosti na aktualizaci výkladu MŠMT k odměňování ředitelů 

škol viz příloha. (Příloha č. 7 – Žádost o provedení změny ve Zřizovací listině) 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 16/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje provedení změny ve Zřizovací listině Mateřské 

školy Trboušany formou dodatku. 

 

    Diskuze 

 

Mgr. Vladimíra Kotásková navrhla p. Věru Chrástovou za stálou zapisovatelku zasedání 

zastupitelstva. Paní Chrástová působila jako zapisovatelka v letech 2008-2022, v současnosti 

působí jako kronikářka a redaktorka obecního zpravodaje. Zastupitelé s návrhem souhlasí. 

 

Mgr. Eva Nečasová sdělila podrobnosti týkající se organizace oslav 500. výročí první písemné 

zmínky o obci Trboušany.  

 

Zasedání bylo ukončeno v 20:30 hodin. 

Zápis vyhotoven dne 23. 10. 2022. 

Zapsala:   Mgr. Vladimíra Kotásková 

Ověřovatelé:   Martin Puttner    

    Mgr. Eva Nečasová 

Starosta obce:  Jaromír Kubant 

Místostarostka obce:  Mgr. Vladimíra Kotásková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA 
 

k zápisu č. 8/2022, bodu č. 5 ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce 

Trboušany, konaného v pondělí dne 17.10.2022 od 18:00 zasedací místnosti 

obecního úřadu. 

Předsedající navrhl projednání výše odměn neuvolněných členům zastupitelstva (v souladu 
s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, v aktuálně platném znění). 
 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s maximálními odměnami pro neuvolněné funkce 
starosty, místostarosty, předsedy výboru a členů zastupitelstva bez funkce dle nařízením vlády 
č. 318/2017 Sb.. Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty 
a neuvolněného místostarosty obce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit 
své stanovisko. Členy zastupitelstva obce nebyly podány žádné návrhy. 
 

Návrh měsíční odměny pro neuvolněného starosty – 23.000,- Kč 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Návrh měsíční odměny pro neuvolněného místostarosty – 14.000,- Kč 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Odměny v této výši budou vypláceny od 1.11.2022. 

 

Ostatní neuvolnění členové zastupitelstva se odměny za výkon funkce členu zastupitelstva 

v tomto volebním období zřekli, stejně jako předsedové výborů. 

Hlasování pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 5/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany stanovuje měsíční odměnu pro neuvolněného starosty ve výši 

23.000,- Kč; pro neuvolněného místostarosty ve výši 14.000,- Kč. V této výši budou odměny 

vypláceny od 1.11.2022. Do této doby bude vyplácena odměna v původní výši. Ostatním 

členům zastupitelstva i předsedům výborů se odměny za výkon funkce v tomto volebním 

období vyplácet nebudou.  

 

 

Tato příloha je podkladem pro mzdovou účtárnu k vyplácení odměn s účinností od 

1.11.2022. 

 

 

V Trboušanech dne 17.10.2022 

 

Zapsala:   Mgr. Vladimíra Kotásková 

 

Starosta obce: Jaromír Kubant 

 

 

Místostarosta obce: Mgr. Vladimíra Kotásková 

 

Ověřovatelé zápisu: Martin Puttner 

 

   Mgr. Eva Nečasová 



VÝPIS 
 

z usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Trboušany č. 8/2022, 

konaného v pondělí dne 17.10.2022 od 18:00 zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

 

- Usnesení č. 3 c/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany volí neuvolněným starostou p. Jaromíra Kubanta. 

 

 

 

- Usnesení č. 3 d/8 ze dne 17.10.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany volí neuvolněnou místostarostkou p. Mgr. Vladimíru 

Kotáskovou. 

 

 

 

V Trboušanech dne 17.10.2022 

 

 

Zapsala:   Mgr. Vladimíra Kotásková 

 

 

Starosta obce: Jaromír Kubant 

 

 

Místostarosta obce: Mgr. Vladimíra Kotásková 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Martin Puttner  

 

   Mgr. Eva Nečasová 

 


