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

 

Zápis číslo 4/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 
v pondělí 11. dubna 2022 

Přítomni:  8 členů zastupitelstva, 1 host 

Omluveni: Marek Chrást 

     Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin. 

Starosta obce 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 traktoru, výsledky výběrového řízení 

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 

6. Rozpočtové opatření č. 4/2022 

Diskuse 

 

Starosta přečetl doplněný program zasedání a dala o programu hlasovat. 

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 1/4 ze dne 11.4.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání. 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová. 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Pavel Světlík a Jiří Kašparovský.  

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 2/4 ze dne 11.4.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou. 

Ověřovateli zápisu byli schváleni Pavel Světlík a Jiří Kašparovský. 
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3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO 

Na jednom z minulých 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. Majitelé těchto pozemků by se měli 

finančně podílet na vybudování přípojných míst k těmto pozemkům. Zastupitelé si měli do příštího zasedání 

ZO problém promyslet a navrhnout způsob řešení. Zastupitelé se shodli na částce 50 000 bez DPH jako 

příspěvek na 1 přípojné místo. Příspěvek by měl být zaplacen nejpozději do zahájení stavby. 

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3/4 ze dne 11.4.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schválilo příspěvek na 1 přípojné místo ve výši 50 000 Kč bez DPH pro jiné 

majitele pozemků, kteří pozemek nezakoupili od obce. 

 

4. Pořízení traktoru, výsledky výběrového řízení 

Výběrové řízení na „Pořízení traktoru“ bylo řádně vypsáno a zveřejněno. Výběrová komise ve složení Pavel 

Světlík, Vítězslav Korber, Jiří Kašparovský a Libor Hodovský (Marek Chrást se řádně omluvil) se sešla 

k hodnocení nabídek 11. 4. 2022 v 18 hodin. Do výběrového řízení byly předloženy 3 nabídky. Z hodnocení 

nabídek byl vyhotoven zápis s tímto závěrem: komise doporučuje zastupitelstvu nabídku č. 3 od firmy 

Agrall zemědělská technika a.s., IČ: 253 25 329 z důvodu komplexnosti nabídky, možnosti okamžitého 

dodání a nejnižší ceny. Vítězná nabídka splňuje všechny požadavky. Cena činí 1 300 000 Kč bez DPH. 

(Příloha č. 2 – Zápis z vyhodnocení podaných nabídek).      

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 4/4 ze dne 11.4.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje výsledek výběrového řízení na „Pořízení traktoru“ tak, jak jej navrhuje 

výběrová komise. Na základě vítězné nabídky bude zakoupen traktor od firmy  Agrall zemědělská technika 

a.s., IČ 253 25 329. Starosta obce je pověřen dojednáním obchodní transakce dle předložené nabídky. 

 

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 

Dne 24.3.2022 proběhlo na obecním úřadě přezkoumání hospodaření obce Trboušany za rok 2021. 

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

hospodaření za rok 2021 obce Trboušany, okres Brno-venkov se závěrem, že při přezkoumání hospodaření 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Hlasování pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 5/4 ze dne 11.4.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce 

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

 

6. Rozpočtové opatření č. 4/2022 

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 4/2022, kterým se navyšují příjmy a výdaje o vratku 

pojistného a provádí přesuny mezi paragrafy ve výdajích. (Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 4/2022).                       

Hlasování pro: 0   proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení č. 6/4 ze dne 11.4.2022 

Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2022, kterým se provádí navýšení 

příjmů a výdajů a provádí se přesuny mezi paragrafy ve výdajích.    
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Diskuse 

Starosta obce informoval zastupitele o tom, že jsme získali dotaci z MAS Podbrněnsko z výzvy č. 10 – IROP 

– Udržitelná a bezpečná doprava. Žádali jsme o maximální možnou částku 1,9 mil. Kč. 

Jiří Kašparovský se informoval, jakým způsobem je řešen chodník, parkovací stání a studna u domu č. 62. 

Prostor se bude řešit na místě společně s budování chodníků po obci. Pokud to bude možné, bude zde zřízeno 

1 parkovací místo. Se zachováním studny se počítá. Celý prostor bude upraven. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 20:00 hodin. 

Zápis vyhotoven dne 11. 4. 2022. 

Zapsala:   Ing. Věra Chrástová 

Ověřovatelé:   Pavel Světlík   

    Jiří Kašparovský 

Starosta obce:   Jaromír Kubant 

Místostarostka obce:  Mgr. Vladimíra Kotásková 


