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

 

Zápis číslo 1/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 
v pondělí 7. února 2022 

Přítomni:  7 členů zastupitelstva, žádní hosté 

Omluveni: Libor Hodovský, Jiří Kašparovský 

     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. Pořízení traktorového nosiče kontejnerů 

5. Rozpočtové opatření č. 15/2021 

6. Inventury OÚ Trboušany  

7. Inventury MŠ Trboušany 

 

Doplnění programu: 

8. Rozpočtové opatření č. 1/2022 

9. Změna čísla položky rozpočtové skladby 

10. Žádost o dotaci na zpracování územního plánu 

11. Vyjádření k projektové dokumentaci investora 

12. Návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů na veřejnou zakázku „Komunikace a 

inženýrské sítě pro zástavbu RD Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2“ 

13. Vyčistění koryta vodoteče pod obcí 

Diskuse 

 

Starosta přečetl doplněný program zasedání a dal o programu hlasovat. 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 1/1 ze dne 7.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání. 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová. 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Michal Svoboda a Marek Chrást.  
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Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 2/1 ze dne 7.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou. 

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Michal Svoboda a Marek Chrást. 

 

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO 

Na minulém zasedání ZO byla v diskusi diskutována informace, že společnost JAM living vision, s.r.o. nabízí 

obci k odkupu pozemky kolem potoka a kolem kanálu za domy na „Rybníku“. Obec má o odkup těchto 

pozemků dlouhodobě zájem z důvodu údržby vodotečí. Jedná se přibližně o 1500 m2. Společnost vyzvala 

obec k jednání o ceně. Starosta obce na základě proběhlého jednání sděluje, že společnost navrhuje cenu 

600 Kč/m2. Zastupitelé navrhují cenu 300 Kč/m2. Starosta povede další kolo jednání.                        

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3A/1 ze dne 7.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s dalším kolem jednání se společností JAM living vision, s.r.o. ohledně 

kupní ceny za pozemky kolem potoka a vodoteče na „Rybníku“. Zastupitelé schválili cenu pro jednání 300 

Kč/m2. 

 

 

Na minulém zasedání ZO byla v diskusi diskutována informace, že v nové zástavbě pod obcí v lokalitě „Niva, 

Etapa Z2/2“ jsou 3 pozemky jiných majitelů, nejsou obce. Vybudováním inženýrských sítí a komunikace budou 

i tyto pozemky mít možnost připojení a budou tím významně zhodnoceny. Majitelé těchto pozemků by měli být 

osloveni, aby se finančně podíleli na vybudování   sítí, a to alespoň částkou 150 – 200 tis. Kč. Zastupitelé si 

měli do příštího zasedání ZO problém promyslet a navrhnout způsob řešení. Vzhledem k tomu, že dnes nejsou 

přítomni všichni zastupitelé, byl bod přesunut na příští jednání.  

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3B/1 ze dne 7.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí přesunutí bodu na příští zasedání ZO. 

 

4. Pořízení traktorového nosiče kontejnerů 

Pro práci s kontejnery, které máme, je potřeba koupit traktorový nosič kontejnerů. Starosta navrhuje na tento 

nosič vypsat výběrové řízení. Jako hlavní zadávací podmínky pro výběrové řízení byly navrženy cena, nosnost 

minimálně 5 t, výška háku 1000 mm, rozteč lyžin 1060 mm, tažné oko 40 mm a dvouokruhové brzdy. Za členy 

výběrové komise jsou navrženi Pavel Světlík, Vítězslav Korber a Bc. Michal Svoboda. Termín otevírání obálek 

s nabídkami bude 28. 2. 2022. 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 4/1 ze dne 7.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje vypsání výběrového řízení na nákup traktorového nosiče kontejnerů 

s těmito zadávacími podmínkami: cena, nosnost minimálně 5 t, výška háku 1000 mm, rozteč lyžin 1060 mm, 

tažné oko 40 mm a dvouokruhové brzdy. Poptávka bude předložena minimálně 3 firmám, které se zabývají 

prodejem této techniky, a zároveň vyvěšena na úřední desce. Termín hodnocení nabídek je stanoven na 28. 

2. 2022. Členy výběrové komise jsou zvoleni Pavel Světlík, Vítězslav Korber a Bc. Michal Svoboda. Oslovení 

firem a vyvěšení zadávacích podmínek na úřední desce zajistí starosta.    
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5. Rozpočtové opatření č. 15/2021 

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 15/2021, kterým se navyšují příjmy a výdaje o 413 900 

Kč a provádí se přesuny mezi paragrafy ve výdajích. (Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 15/2021).                       

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 5/1 ze dne 7.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 15/2021, kterým se navyšují příjmy a 

výdaje o 413 900 Kč a provádí se přesuny mezi paragrafy ve výdajích.    

            

6. Inventury OÚ Trboušany  

Zastupitelstvo obce se seznámilo s provedenými Inventurami OÚ Trboušany za rok 2021. Při inventurách 

nebyly zjištěny žádné nedostatky.    

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 6/1 ze dne 7.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Inventury OÚ Trboušany za rok 2021.   

 

7. Inventury MŠ Trboušany 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s provedenými Inventurami MŠ Trboušany za rok 2021. Při inventurách 

nebyly zjištěny žádné nedostatky.    

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 7/1 ze dne 7.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Inventury MŠ Trboušany za rok 2021.   

 

8. Rozpočtové opatření č. 1/2022 

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 1/2022, kterým se provádí se přesuny mezi paragrafy 

ve výdajích. (Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 1/2022).                       

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 8/1 ze dne 7.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2022, kterým se provádí se přesuny 

mezi paragrafy ve výdajích.    

 

9. Změna čísla položky rozpočtové skladby  

Novela vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě přinesla některé změny týkající 

se čísel položek rozpočtu bez dopadu na objem financí. Změna nastala u položky 1340, která se mění na 1345 

– Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatků za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci.  U §2292 došlo na základě uvedené novely ke změně položky 5193 na transferovou 

položku 5323 – Neinvestiční transfery krajům. (Příloha č. 4 – Změna čísla položky rozpočtové skladby). 

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 9/7 ze dne 7.2.2022 
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Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí změny číselného označování položek rozpočtu na základě 

Vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.  

 

10. Žádost o dotaci na zpracování územního plánu   

ZO projednalo podání žádosti o dotaci na zpracování územního plánu z dotačního programu JmK „Dotace 

obcím na zpracování územních plánů 2022“. Celková předpokládaná cena díla je 327 910 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: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 10/1 ze dne 7.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje podání žádosti o dotaci na zpracování územního plánu z dotačního 

programu JmK „Dotace obcím na zpracování územních plánů 2022“. Celková předpokládaná cena díla je 327 

910 Kč. Současně schvaluje text Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.   

 

11. Vyjádření k projektové dokumentaci  

Byla předložena  žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu administrativní budovy s bytem 

správce na pozemcích p.č. 615/28, 615/10, 243, 101/3, 101/4, 616/4, 859 v k.ú. Trboušany. (Příloha č. 6 – 

Žádost). 

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 11/1 ze dne 7.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s vydáním kladného vyjádření ke stavbě administrativní budovy 

s bytem správce na pozemcích p.č. 615/28, 615/10, 243, 101/3, 101/4, 616/4, 859 v k.ú. Trboušany.    

 

12. Návrh smlouvy  o společném postupu zadavatelů na veřejnou zakázku 
„Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu RD Trboušany, lokalita Niva, etapa 
Z2/2“   

Vodovod – svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice předložil Návrh smlouvy o společném 

postupu zadavatelů na veřejnou zakázku „Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu RD Trboušany, lokalita 

Niva, etapa Z2/2“. Předmětem smlouvy je zadávání veřejné zakázky na komunikace a inženýrské sítě pro 

zástavbu RD Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2. Účelem smlouvy je ustanovení zástupce sdružených 

zadavatelů, který zajistí provedení zadavatelských činností při společném zadávání výše uvedené veřejné 

zakázky ve smyslu ZZVZ, jakož i potřebné pověření tohoto zástupce k jednání za sdružené zadavatele. 

(Příloha č. 7 – Návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů na veřejnou zakázku „Komunikace a 

inženýrské sítě pro zástavbu RD Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2“).           

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 12/1 ze dne 7.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů na veřejnou zakázku 

„Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu RD Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2“. Starosta obce je 

pověřen podpisem smlouvy. 

 

13. Vyčistění koryta vodoteče pod obcí  

Koryto potoka pod obcí je zarostlé náletovými dřevinami, křovinami a travami, a to zejména bezem černým, 

růží šípkovou, slivoní mirabelkou, svízelem přítulou, bodlákem obecným atd. Žádný zde rostoucí druh není 

obecně ohrožen nebo chráněn. Výbor ŽP obce Trboušany lokalitu prohlédl a doporučuje vyčistění  a vysázení 
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jednostranné habrové aleje, aby byl do budoucna snadný přístup ke korytu. Starosta zároveň informuje 

zastupitele, že obec již požádala OŽP Ivančice o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP.         

Hlasování pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 13/1 ze dne 7.2.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje záměr vyčistit svépomocí koryto bezejmenné vodoteče DVT IDVT 

10199485 v k.ú. Trboušany. Cílem je odstranit náletové dřeviny a křoviny, aby bylo možné odbagrování 

splavené zeminy. Na jaře bude namísto pokácených dřevin vysázena jednostranná habrová alej, aby byl do 

budoucna snadný přístup ke korytu. 

 

Diskuse 

Město Dolní Kounice poslalo informace k Gothardským slavnostem v květnu 2022. Místní vinaři se dohodnou 

o zastoupení obce a ohledně účasti zástupců na první koordinační schůzce 2.3.2022 v Dolních Kounicích. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 20:00 hodin. 

Zápis vyhotoven dne 7. 2. 2022. 

Zapsala:   Ing. Věra Chrástová 

Ověřovatelé:   Ing. Michal Svoboda   

    Marek Chrást 

Starosta obce:   Jaromír Kubant 

Místostarostka obce:  Mgr. Vladimíra Kotásková 


