Zápis číslo 7/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti
obecního úřadu v pondělí 19. listopadu 2018
Přítomni:
Omluveni:

9 členů zastupitelstva, 5 hostů

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.
Zápis z minulého zasedání byl vyhotoven, podepsán ověřovateli zápisu a nebyly proti němu
vzneseny připomínky.

1. Schválení programu
Program zasedání:
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Záměr na vybudování stavebních parcel
4. Zřízení likvidační komise
5. Příloha ke smlouvě AVE
6. Návrh rozpočtu na rok 2019
7. Členové výborů a komise
8. Pověřenec GDPR
9. Pracovník IT
10. Obecní správce
11. Správce cihelny
12. Diskuse
Doplnění programu:
1. Zvolení zástupců do Vodovod – svazek obcí
2. Zplnomocnění osoby pro jednání na Katastrálním úřadě – pozemková reforma
Starosta přečetl doplněný program zasedání a dal o programu hlasovat.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1/7 ze dne 19.11.2018
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje následující program dnešní schůze:
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Záměr na vybudování stavebních parcel
4. Zřízení likvidační komise
5. Příloha ke smlouvě AVE
6. Návrh rozpočtu na rok 2019
7. Členové výborů a komise
8. Pověřenec GDPR
9. Pracovník IT
10. Obecní správce
11. Správce cihelny
12. Zvolení zástupců do Vodovod – svazek obcí
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13. Zplnomocnění osoby pro jednání na Katastrálním úřadě – pozemková reforma
14. Diskuse

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Bc. Michal Svoboda a Libor Hodovský.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/7 ze dne 19.11.2018
Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou.
Ověřovateli zápisu byli určeni Bc. Michal Svoboda a Libor Hodovský.

3. Záměr na vybudování stavebních parcel
Starosta obce přednesl návrh, zda uvažovat o nových stavebních parcelách na p. č. 454/1 dole
pod obcí (další řada domů za novou výstavbou směrem k Pravlovu). Podle územního plánu obce,
je zde výstavba možná. Mezi místními zde je zájem o výstavbu rodinných domů.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/7 ze dne 19.11.2018
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí se záměrem výstavby dalších rodinných domů pod obcí.
Marek Chrást osloví majitele pozemku, který do této lokality zasahuje. Výsledek jednání oznámí
na příštím zasedání zastupitelstva.

4. Zřízení likvidační komise
MŠ Trboušany a obec Trboušany navrhuje na vyřazení majetek dle předložených seznamů.
Z toho důvodu je třeba stanovit likvidační komisi. Za předsedu likvidační komise je navržen Pavel
Světlík, za členy likvidační komise jsou navrženi: Vítězslav Korber a Marek Chrást.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/7 ze dne 19.11.2018
Zastupitelstvo obce Trboušany ustanovuje likvidační komise ve složení Pavel Světlík – předseda,
Vítězslav Korber – člen, Marek Chrást – člen.

5. Příloha ke smlouvě AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. předložila Přílohu č. 1 ke smlouvě č.
S/0500009/316001023/17 a Přílohu č. 2 ke smlouvě č. S/0500009/316001023/17. Zastupitelé
porovnají nově navržené ceny s cenami dosavadními. Rozhodnutí o podpisu Příloh bude
projednáno na dalším zasedání zastupitelstva.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/7 ze dne 19.11.2018
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Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje odložení projednání Přílohy č. 1 ke smlouvě č.
S/0500009/316001023/17 a Přílohy č. 2 ke smlouvě č. S/0500009/316001023/17 se společností
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. na příští zasedání zastupitelstva obce.

6. Návrh rozpočtu na rok 2019
Do konce listopadu je třeba sestavit Rozpočet obce na rok 2019, aby byl řádně vyvěšen a
schválen a obec nemusela hospodařit podle rozpočtového provizoria. Do rozpočtu by se měly
zahrnout výdaje na chodníky, výdaje na kanalizační a vodovodní přípojku do Štouralova, výdaje
na rozšíření hřbitova, výdaje na rozšíření osvětlení ke křižovatce pod obcí, výdaje na obnovu
dětského hřiště u obchodu a nového dětského hřiště pod obcí v nové zástavbě a výdaje na
vyčištění Olší, které jsou ve špatném stavu. Bylo by třeba vyčistit křovinné patro a odstranit
staré stromy podle podmínek daných Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odbor Životního
prostředí. Následně by pak následovala výsadba nových olší.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6/7 ze dne 19.11.2018
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí se zahrnutím následujících výdajů do Rozpočtu obce na
rok 2019, a to výdaje na chodníky, výdaje na kanalizační a vodovodní přípojku do Štouralova,
výdaje na rozšíření hřbitova, výdaje na rozšíření osvětlení ke křižovatce pod obcí, výdaje na
obnovu dětského hřiště u obchodu a nového dětského hřiště pod obcí v nové zástavbě a výdaje
na vyčištění Olší.

7. Členové výborů a komise
Předsedové kontrolního a finančního výboru měli za úkol do následujícího zasedání zastupitelstva
navrhnout členy výborů. Předsedkyně finančního výboru Ing. Věra Chrástová navrhuje za členy
výboru paní Evu Maluškovou a Bc. Marii Dvořákovou. Předseda kontrolního výboru Jiří
Kašparovský navrhuje za členy Ladislava Sattlera a Bc. Jana Chrásta. Navržení členové
s členstvím ve výborech souhlasí. Dále byla navržena Kulturní komise ve složení Bc. Michal
Svoboda – předseda, Eva Malušková – člen, Jana Koblížková – člen, Pavla Sattlerová – člen,
Věra Chrástová – člen. Dále byla navržena Komise pro životní prostředí ve složení Libor Hodovský
– předseda a Bc. Jan Chrást – člen.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7/7 ze dne 19.11.2018
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje za členy finančního výboru paní Evu Maluškovou a Bc.
Marii Dvořákovou. Dále schvaluje za členy kontrolního výboru Ladislava Sattlera a Bc. Jana
Chrásta. Dále byla schválena Kulturní komise ve složení Bc. Michal Svoboda – předseda, Eva
Malušková – člen, Jana Koblížková – člen, Pavla Sattlerová – člen, Věra Chrástová – člen. Dále
byla schválena Komise pro životní prostředí ve složení Libor Hodovský – předseda a Bc. Jan
Chrást – člen.

8. Pověřenec GDPR
Současný pověřenec GDPR Mgr. Vladimíra Kotásková podala písemnou výpověď z funkce z titulu
kolize této funkce s funkcí místostarostky obce Trboušany. Novým pověřencem obce se stala
Ing. Ludmila Kloudová, která vykonává pověřence i pro MŠ Trboušany. Obec Trboušany zaplatí
školení.
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Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 8/7 ze dne 19.11.2018
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí, že novým pověřencem obce pro GDPR je Ing.
Ludmila Kloudová.

9. Pracovník IT
Obec potřebuje mít kvalitní a aktuální internetové stránky. Z tohoto důvodu by bylo vhodné
uzavřít Dohodu o provedení práce s Bc. Janem Chrástem, který by se o toto pravidelně staral.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 9/7 ze dne 19.11.2018
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce s Bc. Janem
Chrástem, který se bude starat o internetové stránky obce.

10. Obecní správce
Je třeba nastavit podmínky a náplň práce pro potencionálního zájemce na pozici obecního
správce. Bude třeba pořídit technické vybavení pro činnost správce. Libor Hodovský projedná
podmínky s potencionálním zájemcem. Popřípadě bude následně zveřejněn inzerát.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 10/7 ze dne 19.11.2018
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí se zřízením pozice obecního správce, jakmile bude
nalezen vhodný kandidát na tuto pozici.

11. Správce cihelny
Ukládání sutě do cihelny je třeba provádět systematicky a kontrolovaně. Z tohoto důvodu by
bylo vhodné ustanovit správce. Tuto práci by mohl vykonávat obecní pracovník, proto se zatím
pozice obsazovat nebude.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 11/7 ze dne 19.11.2018
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s ustanovením správce cihelny. Pozice bude obsazena
později.

12. Zvolení zástupců do Vodovod – svazek obcí
Jako zástupci do Vodovod – svazek obcí P,T,N,K za obec Trboušany byli nově navrženi Jaromír
Kubant a Bc. Michal Svoboda. Jako další byl navržen Vítězslav Korber.
Hlasování pro Jaromíra Kubanta
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Hlasování pro Bc. Michala Svobody
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Hlasování pro: 5

proti: 4

zdržel se: 0

Hlasování pro Vítězslava Korbera
Hlasování pro: 4

proti: 5

zdržel se: 0

Usnesení č. 12/7 ze dne 19.11.2018
Zastupitelstvo obce Trboušany zvolilo jako své zástupce do Vodovod – svazek obcí P,T,N,K
Jaromíra Kubanta a Bc. Michala Svobody.

13. Zplnomocnění osoby pro jednání na Katastrálním úřadě –
pozemková reforma
Pro jednání na Katastrálním úřadě v Brně ohledně odsouhlasení stavu realizace pozemkové
reformy bylo navrženo zplnomocnit Vítězslava Korbera, který zná celou situaci.
Hlasování pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 13/7 ze dne 19.11.2018
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí se zplnomocněním Vítězslava Korbera pro jednání na
Katastrálním úřadě ohledně odsouhlasení stavu realizace pozemkové reformy.

14. Diskuse
Do příštího zasedání bude aktualizován jednací řád tak, aby mohl být na příštím zasedání
zastupitelstva projednán.
O vánočních svátcích se vyměří dílky akátů, aby se začátkem roku 2019 mohly prodat zájemcům
a vytěžit.

Zasedání bylo ukončeno v 20:50 hodin.

Zápis vyhotoven dne 19. 11. 2018
Zapsala:

Ing. Věra Chrástová

Ověřovatelé:

Libor Hodovský
Bc. Michal Svoboda

Starosta obce:

Jaromír Kubant

Místostarostka obce:

Mgr. Vladimíra Kotásková
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