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Trboušanský 

ZPRAVODAJ 
Číslo:  30                    Vydáno na náklady obce: duben 2015 

                                                                                                                                                                  .......  

Aktualita      
      Anděl z Trboušan 

      Jako jedny z posledních novin bychom i my rádi poreferovali o jednom velmi 

úspěšném trboušanském talentu, který už přivítala i velká jeviště nejen v České 

republice. Řeč je o drobné zpěvačce s fenomenálním hlasem Marušce Puttnerové, jež 

momentálně sklízí obrovské úspěchy s novým CD Půljablkoň – Němec & 

Puttnerová. Důkazem toho je i nominace na prestižní ceny Anděl 2015 v žánrových 

kategoriích. Kritiky jsou jim velmi nakloněny. Martina Menšíková (dcera Vladimíra 

Menšíka) například píše: „Včerejší křest CD Půljablkoň – Němec & Puttnerová… 
tahle drobounká, charizmatická dívenka… co vás přiková svým hlasem do židle a vy 

z ní nemůžete spustit oči? Tohle stvoření, co skoro nepohne 

tělem…, ale když už jí hudba vynese ruce, máte pocit, že se 
tím zpěvem i vznese a uletí? Křehká a dětská, ale když zajiskří 

… ježiš, co vám mám povídat, jděte se na ni podívat! Nic než 

duše…oči…a hlas…a co vám zpívá, to ožije! ONA vás unese 
a pak…“ taková bílá jitřenka vyskočí vysoko nad obzorem.“ 

Pevně doufám, že Marušku bude celá její rodná víska 

podporovat a brzy ji přivítáme i se soškou v ruce. Třeba se 

v budoucnu dočkáme i takové pocty, jako je její koncert 

v našem malém sále, kde zpívala jako malé děvčátko na Dni 

matek, či v roli „Mici“ na Liliputánech. Sledujte její cestu 

vzhůru…                                                                           -HS- 

 

Slovo starosty      
      Vážení spoluobčané, budování kanalizace zatím pokračuje podle stanoveného 

harmonogramu. Případné drobné problémy, které s sebou vždy investiční výstavba 

takovéhoto rozsahu nese, se snažíme operativně řešit. V současné době je na řadě 
položení kanalizace v dolní části obce od budovy mateřské školy až po začátek nové 

zástavby pod obcí. Tyto práce si vyžádají další dopravní omezení. Pozor! autobusová 

zastávka se přesune směrem ke zvoničce, je třeba situaci sledovat. Průjezdnost 

spodní částí obce zůstane zachována a bude řešena semaforem. Po dokončení 

hlavních řádů a napojení na čističku bude zahájen zkušební provoz a začnou se 
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napojovat jednotlivé domy (konec 3. a začátek 4. čtvrtletí). Jednotlivé domácnosti by 

se měly včas začít na tento krok připravovat. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, 

že dešťová kanalizace jednotlivých domů musí být řešena odděleně od kanalizace 

splaškové a nesmí být v žádném případě svedena do splaškové kanalizace. Je to 

z toho důvodu, že každý silnější déšť v našem regionu by na čističce mohl způsobit 

havarijní situaci zaviněnou překročením kapacity. Voda by zničila technologický 

proces (vyplavila by bakterie). Celý proces čištění by se musel znovu nastavit a 

spustit, což je finančně dosti náročná záležitost. Za tímto účelem budou prováděny 

revize Odborem životního prostředí a viníkům uložena sankce od 100 000 Kč výše. 

Zároveň upozorňuji občany, kteří si nechali vybudovat k domu 2 kanalizační 

přípojky, že mají povinnost vybudování 1 z těchto přípojek uhradit. 

      Apeluji na občany, aby záležitosti týkající se fungování obce řešili na obecním 

úřadě. Někteří občané vznáší své připomínky nevhodným způsobem na veřejných 

prostranstvích nebo v obchodě, což nejsou místa vhodná k vyřizování obecních 

záležitostí.    

      Na závěr ještě informace pro řidiče o chystané uzavírce silnice od křižovatky v 

Pravlově směrem na Jezeřany. Z toho pro nás vyplývá objížďka, která bude vedena 

přes Dolní Kounice. Autobus Jezeřany-Maršovice – Brno bude po dobu objížďky 

jezdit přes naši obec.                       Vítězslav Korber, starosta obce 

 

Z jednání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva obce 13/14, 29. 12. 2014 (Přítomno 8 členů zastupitelstva) 

* Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2015. Příjmy 5 189 100 Kč, 

výdaje 23 189 100 Kč, financování (zůstatek z roku 2014) 11 000 000 Kč. (Pozn.: 

rozpočet viz níže). 

* Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 9/2014 – povýšení příjmů a výdajů o 

261 000 Kč. 

* Zastupitelé navrhli pořídit 1100 l kontejner na směsný odpad k budově OÚ. 

* Byla schválena smlouva o poskytování služeb při nakládání s odpady, na základě 

které bude firma van Gansewinkel, a.s. svážet v naší obci odpady od 1. 1. 2015. 

* Zastupitelé se seznámili s rozpočtem DSO Vodovod na rok 2015. Příjmy 

88 532 700 Kč, výdaje 88 432 700 Kč, financování 100 000 Kč. 

* Byla projednána stížnost na volně pobíhající psy. Do příštího zasedání bude 

připraven návrh Obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů. 

* Po drobných úpravách byla schválena OZV č. 1/2015 o místních poplatcích. 

(Pozn.: tabulka základních poplatků je uvedena v ostatních sděleních obce). 

* dnem 1. 1. 2015 vstupuje v platnost zákon č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon 

o odpadech, který obcím stanoví nové podmínky pro třídění odpadů. Z tohoto 
důvodu budou pořízeny nové nádoby a do příští schůze připravena Obecně závazná 

vyhláška o systému třídění odpadů. 

* Byl aktualizován Rozpočtový výhled na rok 2015 podle navrženého rozpočtu. 

* Byl aktualizován Rozpočtový výhled na rok 2016, P a V ve výši 4 350 000 Kč. 

* Byl schválen Rozpočtový výhled na rok 2017, P a V ve výši 4 350 000 Kč. 
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* Byla schválena změna interní směrnice týkající se odpisového plánu dlouhodobého 

majetku obce. 

* Do obou čekáren budou pořízeny nové odpadkové koše a ke hřbitovu nádoba na 

posypový materiál. 

* V lednu se uskuteční schůzka se zprostředkovateli dotace na výstavbu hřiště 

(kurtu) ve Štouralově. 

* Kanál mezi domy č. 89 a č. 138 je zanešený. Bude provedena kontrola, případně 

oprava.     

 Rozpočet obce Trboušany na rok 2015: 

Příjmy Kč   Výdaje Kč 

Daň z příjmů ze závislé činnosti 768 000 Silnice – opravy + k novým RD 7 030 000 

Daň z příjmů OSVČ 19 000 Opravy - cesty, chodníky 1 000 

Daň z příjmů (zvláštní sazba) 89 000 Výdaje na doprav. obslužnost IDS 18 200 

Daň z příjmů právnických osob 742 000 Úroky z úvěru 100 000 

Daň z příjmů práv.osob - za obec 150 000 Kanalizace v obci 4 645 200 

DPH 1 648 000 Inv. přísp. DSO na kanalizaci 7 000 000 

Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 000 MŠ Trboušany – provoz 250 000 

Poplatky za odpady 177 000 MŠ Trboušany – kanal. přípojka 50 000 

Poplatek ze psů 5 100 Knihovna (knihy, topení, elektr…) 42 000 

Popl. za užívání veř. prostranství 2 000 Ostatní záležitosti kultury 8 000 

Odvod z výtěžku provoz. loterií 20 000 Zvonička 1 000 

Správní poplatky 4 000 Rozhlas – opravy, výstavba  845 000 

Daň z nemovitostí 550 000 Ostatní záležitosti sděl.prostředků  5 000 

Neinvestiční dotace ze SR 65 800 Volný čas dětí a mládeže 15 000 

Inv. přísp. na el. přípojky k RD 62 500 Nebytové hospodářství 40 000 

Knihovna (registr. poplatek) 200 Veř.osvětlení – opravy, výstavba 1 570 000 

Pronájem nebytových prostor 25 000 Hřbitov (voda, kontejner) 5 500 

Hřbitov - voda, kontejner, nájem  900 Komunál.služby a územní rozvoj 85 000 

Prodej antoníčků k novým RD 32 600 Nebezpečné odpady 30 000 

Komunál. služby a územní rozvoj   660 000 Komunál.odpad vč. kontejnerů 200 000 

Využívání a znešk. kom.odpadů  15 000 Ostatní odpady (sklo, plast) 12 000 

Stavební odpad – cihelna  20 000 Rekultivace – cihelna 10 000 

Nájmy a půjčování movitých věcí 112 000 Vzhled obce a veřejná zeleň 13 000 

Úroky z BÚ 20 000 Ostatní záležitosti soc. věcí 35 000 

  Ochrana obyvatelstva 1 000 
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Příjmy Kč   Výdaje Kč 

  Požární ochrana 10 100 

  Zastupitelstva obcí 317 200 

  OÚ (plyn, el.en., včet. přístřešku) 663 700 

  Poplatky z BÚ 10 000 

  Pojištění majetku 20 000 

  Platba daní a poplatků za obec 150 000 

  Vratka dotace – volby PS PČR 6 200 

Celkem příjmy 5 189 100 Celkem výdaje 23 189 100 

Rozdíl  18 000 000 Kč je financován ze zůstatku roku 2014 (11 000 000 Kč) a 

z poskytnutého úvěru od České spořitelny a.s. (7 000 000 Kč).  

 

Zasedání zastupitelstva obce 1/15, 22. 1. 2015 (Přítomno 7 členů zastupitelstva) 

* Byla připravena OZV o volném pohybu psů a OZV o systému třídění odpadů. 

Vzhledem k tomu, že kontrolní výbor nestačil návrhy projednat, bude se OZV 

schvalovat až na dalším zasedání. 

* Byly odsouhlaseny zadávací podmínky na akci: „Vypracování PD rekonstrukce 

silnice III/39519 Trboušany průtah“. Budou osloveny tři firmy APC SILNICE s.r.o., 

Ing. Milan Zezula a DOSTING, spol. s r.o. Výběrová komise ve složení P. Světlík, 

M. Chrást a J. Chrást vybere nejvhodnější nabídku dne 9. 2. 2015 v 18 hodin. 

* Zastupitelé odsouhlasili výsledky inventur. Obec vlastní majetek v hodnotě 

26 548 614,40 Kč. V roce 2014 byl pořízen majetek za 206 807,50 Kč a vyřazen 

majetek v hodnotě 1 034 057 Kč. Hospodaření obce skončilo ziskem 517,72 Kč. 

* Hospodaření MŠ Trboušany skončilo ziskem 55 004,98 Kč. Na žádost p. ředitelky 

bude převeden do roku 2015. 

* Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 1/2015 na přesuny mezi výdaji. 

* M. Fráňa  by chtěl na zahrádce před Hospůdkou vybudovat pergolu a položit 

zámkovou dlažbu. Financování bude řešeno formou zápočtu a nájemným. 

* Firma TextilEco a.s. dodá do obce kontejner na sběr obuvi a textilu. Starosta je 

pověřen podpisem smlouvy. 

* M. Chrást seznámil zastupitele s přípravou projektu vybudování hřiště (kurtu). 

* J. Chrást předložil informace k podmínkám získání dotace na technického 

pracovníka obce. 

* 2. 2. 2015 se bude v sále KD konat informativní schůzka s firmou Puttner s.r.o., 

která zpracovává projektovou dokumentaci k uložení NN do země. 
 

Zasedání zastupitelstva obce 2/15, 9. 2. 2015 (Přítomno 9 členů zastupitelstva) 

* Na základě doporučení kontrolního výboru byla schválena OZV o volném pohybu 

psů a OZV o systému třídění odpadů. 

* Tomáš Schoř, soukromý zemědělec z Moravských Bránic, žádá o dotaci na 
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vybudování kompostárny. Naši obec oslovil s žádostí o příslib na dodávky 

bioodpadu. Zastupitelé s příslibem souhlasí. 

* Výběrová komise seznámila zastupitele s výsledkem výběrového řízení na akci 

„Vypracování PD rekonstrukce silnice III/39519 Trboušany průtah“ a doporučila 

firmu APC Silnice s.r.o. Starosta byl pověřen podpisem smlouvy. 

* Bylo vyměřeno 50 dílků akátů v „Kopcích“. Cena za dílek je 2 500 Kč. Koupit si 

ho může jen ta domácnost, která nemá vůči obci žádné nedoplatky. Při koupi každý 

zároveň podepíše prohlášení, že uhradí případnou škodu, kterou způsobí na 

sousedních pozemcích. 

* V návrhu nové směrnice o zadávání veřejných zakázek se vyskytly některé 

nejasnosti, směrnice bude do příštího zasedání přepracována. 

* Byla schválena interní Směrnice o reálné hodnotě. 

* Byla schválena žádost vznikajícího spolku ŠPARGLÍK o umístění sídla na adrese 

Trboušany č. 113 (obecní úřad). 

* Finanční výbor provedl kontrolu nakládání s veřejnými prostředky na OÚ. Při 

kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Zpráva o finanční kontrole byla schválena. 

* Byl schválen Zápis z veřejnosprávní kontroly hospodaření MŠ Trboušany za rok 

2014. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Pokladní hotovost odpovídala 

účetnímu stavu. 

* Přezkumem hospodaření obce pracovníky JMK nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

a nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

* Je třeba připravit zadávací podmínky pro výběrové řízení na dodavatele místní 

komunikace mezi novými RD. Platnost stavebního povolení končí koncem letošního 

roku. Zároveň budou navrženy firmy, které by mohly být osloveny. 

* V klubovně nefunguje radiátor, bude zajištěna oprava. 

* V pondělí 16. 2. bude na OÚ schůzka, na které bude řešeno užívání tělocvičny. 

* Majitelka pozemku odmítla dát souhlas s uložením NN do svého pozemku za 

domem č. 114. 

 

Zasedání zastupitelstva obce 3/15, 24. 3. 2015 (Přítomno 8 členů zastupitelstva) 

* Zastupitelé schválili Dodatek č. 1 s Českou spořitelnou a.s., bez kterého spořitelna 

neuvolní čerpání prostředků. 

* Další podmínkou ČS je uzavření smlouvy mezi obcí a DSO Vodovod o povinnosti 

předkládat obci veškeré doklady a dokumenty vztahující se k realizaci projektu 

kanalizace. 

* Bude provedena oprava (položení rour) dešťové kanalizace od Klusáčkových po 

mostek a od Rapouchových č. 64 po potok. 

* Bylo schváleno rozdělení pozemku p. č. 454/29. Oddělená část bude sloužit jako 
cesta k zastavitelnému území. 

* Dále bylo odsouhlaseno vytyčení pozemku p. č. 12/1. 

* Na základě dotačního programu MŠMT bude vypracována a odeslána žádost o 

dotaci z tohoto programu. 

* Byla schválena nová Směrnice o zadávání veřejných zakázek. 

* Byla odsouhlasena smlouva se společností Elektrowin a.s. o zpětném odběru 
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elektrozařízení prostřednictvím společnosti van Gansewinkel a.s. 

* Bylo zamítnuto zveřejnění vlastního textu a fotografie obce v připravované knize 

firmy Proxima Bohemia s.r.o. 

* Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 3/2015. Výše rozpočtu se nemění. 

* Při prodeji akátů byl překročen limit pokladny. Jednodenní překročení limitu bylo 

schváleno. 

* Nedoplatky vůči obci budou při vymáhání zvýšeny na dvojnásobek dle OZV. 

* Na dětském hřišti bude opravena vadná deska na věži. 

* Nové hřiště (kurt) není možné dle územního plánu vybudovat jinde než na 

„Rybníku“. Další možností je změna územního plánu. 

* Na dotaz občana zastupitelé sdělili, že k textům ve zpravodaji je možno vznést 

písemné námitky a připomínky, které mohou předat na OÚ nebo zaslat na adresu 

trbousanskyzpravodaj@seznam.cz. Toto je uvedeno i na poslední straně zpravodaje. 

 

Další sdělení obecního úřadu  
      Firma van Gansewinkel SE OMLOUVÁ všem občanům, že v avizovaném 

termínu nebyl vinou dispečera přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. 

Náhradní termín je stanoven na následující víkend, tedy od pátku 17. 4. do neděle 

19. 4. 2015. 

 Sběr nebezpečného odpadu bude u obecního úřadu 23. 5. od 9,15 do 10,15 hodin. 

Letáček s upřesněním toho, co je nebezpečný odpad, byl doručen do každé 

domácnosti. U nebezpečných látek prosíme o dodržení osobního předání. 

 Na obecním úřadě se v úředních hodinách vybírají poplatky na rok 2015. 

Všechny poplatky jsou splatné nejpozději do konce května. Dlužníkům za rok 2014 

budou vystaveny platové výměry zvýšené na dvojnásobek, které budou podkladem 

k zahájení exekučního řízení.  

Poplatek za odpad - dospělá osoba 500 Kč 

Poplatek za odpad - dítě, student (je třeba doklad o studiu) 450 Kč 

Poplatek za odpad  -   majitel nemovitosti sloužící k rekreačním účelům, 

ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu 

500 Kč 

Poplatek za psa 60 Kč 

      U obecního úřadu je podle nového nařízení vlády od začátku dubna do konce 

října k dispozici hnědý kontejner na ukládání bioodpadu. Kontejner bude vyvážen 

jedenkrát za 14 dnů. Bioodpadem je: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, 

čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a 
keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd. Bioodpadem není: zbytky jídel (tzv. 

gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy 

masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné 

odpady. 
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Připravované kulturní a sportovní dění  
     Na sobotu 16. 5. plánujeme celodenní výlet s názvem „Dolním Rakouskem na 

šlapací drezíně“. Jedná se oblast Weinviertel, což pro nás není na dojezd autobusem 

nikterak daleko. Cestu tam nebo zpět obohatíme o nějakou další zastávku, 

zajímavých míst v této oblasti je celá řada. Drezíny jsou šlapací vozíky pro 

maximálně 4 osoby. Trasa je dlouhá 12,7 km a vede po bývalé železniční trati. Poté, 

co se s drezínou šťastně dostaneme do cíle, budeme dál pokračovat pěšky přírodním 

parkem Leiserberge (Tiché kopce) až k místu, kde na nás bude čekat autobus.  

      Cena za jízdu na drezínách je 12 EUR za osobu. Pokud máte o výlet zájem, 

můžete se hlásit na OÚ paní Svobodové. Při přihlášení bude vybírána záloha na 

dopravu 200 Kč. Čas odjezdu bude ještě upřesněn. 

 

Knihovna  

  Otvírací doba  v  knihovně  je  pravidelně každý  čtvrtek od  17 do 19 hodin.            

                           Okénko pro děti – hádanka: 

  Spadne to do vody  

  a s vodou to ani nehne. Co je to?  

 Správná odpověď na minulou hádanku je LED. 

Přijďte si vypůjčit  

     Knihy pro děti a mládež Knihy pro dospělé 

Mould, Ch. Děsivé příběhy – 

Stříbrná truhla 

Dashner, J. Labyrint: Útěk 

Nesbo, J. Doktor Proktor a vana 

času 

Smith 

Bidwell, C. 

Plavat se žraloky 

Bachmann, S. Děti víl Erskin, B. Dcery ohně 

 

 

Co se děje v obci 
Zimní turnaj v ping-pongu 

      V sobotu 3. 1. 2015 proběhl v prostorách sálu KD 3. obecní turnaj ve stolním 

tenise. Pořadatelé Jan Chrást a Ondřej Kotásek pozvali k zeleným stolům místní 

sportovce se zájmem o ping-pong. Celkem se turnaje zúčastnilo 16 nadšenců. 

      Zahájení proběhlo po 14 hodině, kdy byli jednotliví účastníci seznámeni 

s pravidly hry. Hrálo se na dvě skupiny, ze kterých se dále do souboje o medailové 

příčky probojovali 4 hráči.  Po několikahodinovém zápolení byli známí vítězové – na 

prvním místě se umístil Ladislav Studený, druhým byl Libor Hodovský a třetí místo 

obsadil Ondřej Kotásek. Po oficiálním ukončení turnaje proběhly už nesoutěžní 
čtyřhry. Zapojili se všichni, hrálo se nejen ping-pongovou pálkou, ale i s prkénkem 

nebo pokličkou na hrnec. Poděkování závěrem patří obecnímu úřadu, který poskytl 

prostory, a také všem, kteří se podíleli na přípravě turnaje. 

Pro zájemce o stolní tenis - tréninky probíhají každou středu od 19 hodin 

v sále KD. K dispozici jsou 3 ping-pongové stoly.     Ondřej Kotásek 
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Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2015 - 

2016 
      Letošní zápis dětí do mateřské školy Trboušany na školní 

rok 2015 - 2016 se bude konat ve středu 29. 4. 2015 od 10 do 13 

hodin v budově MŠ. Jediným kritériem pro přijetí dítěte do MŠ 

bude věk dítěte. Děti budou přijímány od nejstarších po 

nejmladší. Rodiče si s sebou k zápisu přinesou rodný list dítěte.   

   uveřejněno dle sdělení Aleny Veselé, ředitelky MŠ 

 

Společenská kronika 
 Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve druhém čtvrtletí roku 2015 

oslaví významné životní jubileum.  

60 roků  Emílie Korberová, Vladimír Chrást, Miloslav Ekel 

65 roků  Josef Badin 

75 roků   Vladimír Světlík 

80 roků  Zdena Holoubková 

84 roků  Květa Rapouchová 

86 roků  Božena Korberová 

 

Naměřené srážky 
Prosinec  Leden Únor Celkem za rok 2014 napršelo 529,1  

24 mm 26 mm 7 mm mm.  Nejvíce  jsem  naměřila  v září  

97,2 mm. ČHMÚ uvádí množství srážek v Jihomoravském kraji 622 mm. Podle 

dlouhodobých měření v Klementinu padlo v roce 2014 pět teplotních rekordů (20. 3.,  

21. 3., 8. 6., 9. 6. a 19. 12.). Všechno to byly maximální teplotní rekordy. Ani jeden 

nebyl rekord minimální. 

 

A zajímavost na konec 
 Před pár dny skončilo v Praze Halové mistrovství Evropy v atletice. Mezi našimi 

úspěšnými sportovci byl i vícebojař Adam Sebastian Helcelet, který se dlouho držel 

na dosah medailových pozic, ale nakonec na medaili nedosáhl. Možná ale nevíte, že 

jde o přímého potomka MUDr. Jana Helceleta (1812 – 1876), významného 

dolnokounického rodáka, který se narodil v domě č. 49 ve Skalní ulici (na domě je 

umístěna pamětní deska). Byl lékařem, vlastencem, zakladatelem brněnského 

Sokola, profesorem na univerzitě v Olomouci, poslancem Zemského sněmu a celá 

řada obcí ho jmenovala svým čestným občanem. Adam Sebastian ještě v rozhovoru 

přidává, že dodnes mají doma uschovány dopisy, které dokládají, že byl milencem 

spisovatelky Boženy Němcové.   

Trboušanský zpravodaj je vydáván ve spolupráci se zastupitelstvem obce na náklady 

obce. S veškerými připomínkami, dotazy, nápady či příspěvky se obracejte na Obecní 

úřad nebo elektronicky na adresu trbousanskyzpravodaj@seznam.cz. 


