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

 

Zápis číslo 1/2023 

ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 
ve čtvrtek 16. února 2023 

Přítomni:  6 členů zastupitelstva 

Omluveni: Mgr. Vladimíra Kotásková, Ing. Michal Svoboda, Martin Puttner 

     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. Žádost o dotaci z programu „Podpora rozvoje venkova pro rok 2023“ 

5. Inventury OÚ Trboušany 

6. Inventury MŠ Trboušany 

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trboušany za rok 2022 

8. Finanční kontrola na OÚ Trboušany 

9. Veřejnosprávní kontrola v MŠ Trboušany 

10. Rozpočtové opatření č. 1/2023 

11. Závěrečný účet DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K za rok 2021 

12. Žádost o povolení oplocení pozemků  

13. Žádost dechové kapely o finanční dar  

Doplnění programu: 

14. Rozpočtové opatření č. 2/2023 

15. Vysvětlení zamítnutí prodeje pozemku p.č. 264 

16. Svatogothardské slavnosti 

17. Žádost o poskytnutí daru 

18. Kácení stromů kolem potoka 

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: 6   proti: 0   zdržel se: 0   

Starosta dal hlasovat o návrhu na konečné znění programu: 

Hlasování pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 1/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání. 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová. 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Ludmila Kloudová a Vítězslav Korber.  

Hlasování pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 2/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou. 

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Ludmila Kloudová a Vítězslav Korber. 

 

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. 3/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí informaci ohledně plnění úkolů z minulého zasedání ZO. 

 

4. Žádost o dotaci z programu „Podpora rozvoje venkova pro rok 2023“  

ZO projednalo podání žádosti o dotaci na akci „Rozšíření hřbitova – oplocení“ z dotačního programu Podpora 

rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023, dotační titul DT 1 – Výstavba, obnova a údržba 

venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Celková předpokládaná cena díla je 550 925 Kč. Současně 

projednalo text Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. (Příloha č. 2 – Smlouva o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje). 

Hlasování pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 4/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rozšíření hřbitova – oplocení“ 

z dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023, dotační titul DT 1 – 

Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Celková předpokládaná cena díla 

je 550 925 Kč. Současně schvaluje text Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.    

 

5. Inventury OÚ Trboušany 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s provedenými Inventurami OÚ Trboušany za rok 2022. Při inventurách 

nebyly zjištěny žádné nedostatky.    

Hlasování pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 5/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Inventury OÚ Trboušany za rok 2022. 

 

6. Inventury MŠ Trboušany   
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Zastupitelstvo obce se seznámilo s provedenými Inventurami MŠ Trboušany za rok 2022. Při inventurách 

nebyly zjištěny žádné nedostatky.    

Hlasování pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 6/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Inventury MŠ Trboušany za rok 2022.   

 

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trboušany za rok 2022   

Dne 7.2.2023 proběhlo na obecním úřadě konečné přezkoumání hospodaření obce Trboušany za rok 2022. 

Přezkoumání provedli pracovníci JmK. Z kontroly byla předložena Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2022 obce Trboušany, okres Brno-venkov se závěrem, že při přezkoumání hospodaření 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Hlasování pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 7/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce 

Trboušany, okres Brno-venkov se závěrem, že při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

8. Finanční kontrola na OÚ Trboušany  

Finanční výbor obce Trboušany provedl dne 26.1.2023 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: 6   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 8/1 ze dne 16.2.2023 

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.  

    

9. Veřejnosprávní kontrola v MŠ Trboušany  

Finanční výbor obce Trboušany provedl dne 26.1.2023 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: 6   proti: 0   zdržel se: 0   

 

Usnesení č. 9/1 ze dne 16.2.2023 

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.  

 

10. Rozpočtové opatření č. 1/2023  

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 1/2023. (Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 1/2023).                       

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   
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Usnesení č. 10/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2023, kterým se provádí přesuny 

mezi § ve výdajích.    

 

11. Závěrečný účet DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K za rok 2021  

ZO projednalo Závěrečný účet DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K za rok 2021. (Příloha č. 4 – Závěrečný 

účet za rok 2021). 

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 11/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Závěrečný účet DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K za rok 

2021.   

 

12. Žádost o povolení oplocení pozemků  

Pan MJ, Trboušany , předložil Žádost o povolení vybudování oplocení pozemků p.č. 567/1 a 567/2 v linii 

současného stavu sousedních pozemků. Oplocení by zasahovalo do obecního pozemku p.č. 55/1. Zastupitelé 

nesouhlasí s oplocením části obecního pozemku. Zastupitelé souhlasí s oplocením pouze pozemku vlastníka 

a doporučují plot z drátěného  pletiva. (Příloha č. 5 – Žádost).                         

Hlasování pro: 0   proti: 6   zdržel se: 0   

Usnesení č. 12/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany zamítá Žádost o povolení vybudování oplocení pozemků, které by zasahovalo 

do obecního pozemku p.č. 55/1.  Zastupitelé souhlasí s oplocením pozemků žadatele p.č. 567/1 a 567/2 a 

doporučují plot z drátěného pletiva.  

 

13. Žádost dechové kapely o finanční dar  

Pan OCh, Trboušany , předložil Žádost o finanční dar pro novou mladou dechovou hudbu. Zastupitelé zatím 

navrhují poskytnutí podpory bezplatným pronájmem sálu pro vystoupení, vzhledem k tomu, že dosud nejde o 

právní subjekt. (Příloha č. 6 – Začínající dechová hudba).                                       

Hlasování pro: 0   proti: 6   zdržel se: 0   

Usnesení č. 13/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany zamítá Žádost o finanční dar  pro mladou dechovou hudbu, protože se zatím 

nejedná o právní subjekt.  

Zastupitelé berou na vědomí poskytnutí podpory formou bezplatného pronájmu sálu pro vystoupení.                  

 

14. Rozpočtové opatření č. 2/2023  

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 2/2023.  (Příloha č. 7 – Rozpočtové opatření č. 1/2023).                       

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 14/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2023.  
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15. Vysvětlení zamítnutí prodeje pozemku p.č. 264  

Pan PM žádá o vysvětlení zamítnutí prodeje pozemku . Zastupitelstvo obce zamítlo prodej usnesením č. 8/8 

ze dne 17.10.2022. Důvodem k zamítnutí bylo to, že v tomto pozemku vede kanalizace na odvod dešťové 

vody z budovy mateřské školy, pozemek sousedí s pozemkem mateřské školy.   

Hlasování pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 15/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje vysvětlení zamítnutí prodeje pozemku p.č. 264. V pozemku vede 

kanalizace na odvod dešťové vody z budovy mateřské školy, pozemek sousedí s pozemkem mateřské školy. 

 

16. Svatogothardské slavnosti  

Obec Trboušany se zúčastní letošních Svatogothardských slavností jako obec. Vše bude koordinovat kulturní 

komise. Informativní schůzky v Dolních Kounicích se zúčastní předsedkyně kulturní komise Mgr. Eva 

Nečasová. S podrobnostmi ze schůzky seznámí zastupitele na příštím zasedání ZO.  

Hlasování pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 16/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s účastí obce na Svatogothardských slavnostech v letošním roce. 

 

17. Žádost o poskytnutí daru  

Spolek KasProCats, z.s. požádala o poskytnutí daru na kastrační program koček a odchytovou službu. (Příloha 

č. 8 – Žádost).   

Hlasování pro: 0   proti: 6   zdržel se: 0 

Usnesení č. 17/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany zamítá Žádost o poskytnutí daru spolku KasProCats, z.s. 

 

18. Kácení stromů kolem potoka  

Kvůli stavbě cesty po pravé straně potoka pod Cihelnou na pozemcích p.č. 494/90, p.č. 494/91, p.č. 494/92, 

p.č. 494/93 je třeba vykácet stromy na těchto pozemcích. Kácení schválil Odbor životního prosředí MěÚ 

Ivančice. Vykácení požaduje také Povodí Moravy.   

Hlasování pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 18/1 ze dne 16.2.2023 

Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s vykácením stromů po pravé straně potoka pod Cihelnou na 

pozemcích p.č. 494/90, p.č. 494/91, p.č. 494/92, p.č. 494/93. 

 

 

 

Diskuse 
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Bude třeba udělat zábrany kolem kontejnerů na stanovišti naproti obchodu, aby nebyly větrem převraceny 

nebo nevyjížděly ze stanoviště. Mgr. Eva Nečasová prověří, zda by nebylo možno získat na toto nějakou 

dotaci. 

Bude třeba rozšířit rozhlas v nové zástavbě. Při té příležitosti by bylo vhodné řešit tuto problematiku celkově 

v rámci obce.      

 

Zasedání bylo ukončeno v 20:00 hodin. 

Zápis vyhotoven dne 16. 2. 2023. 

Zapsala:   Ing. Věra Chrástová 

Ověřovatelé:   Ing. Ludmila Kloudová    

    Vítězslav Korber 

Starosta obce:   Jaromír Kubant 

Místostarostka obce:  Mgr. Vladimíra Kotásková 


