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Trboušanský 

ZPRAVODAJ 
Číslo: 45                    Vydáno na náklady obce: duben 2019 

                                                                                                                                                                  .......  

Slovo starosty 
      Vážení spoluobčané, ze všeho nejdříve bych Vám rád poděkoval za zimní údržbu 

chodníků před vašimi domy a za trpělivost během těžby dřeva, která způsobila nepořádek 

na mnoha místech obce. V souvislosti s těžbou dřeva musím vyjádřit výtku všem, kteří i 

v nepříznivém počasí vyjížděli ke svým tálkům, a tím zapříčinili nepořádek na cestách. 

Všichni majitelé tálků byli při koupi informováni o pravidlech těžby, v nichž byly 

zahrnuty i body týkající se odvozu dřeva, včetně případného znečištění vozovek.  

      Chodu OÚ se týká personální změna na pozici referentky - účetní. Paní Věra 

Svobodová po mnohaletém působení odešla počátkem dubna do zaslouženého důchodu a 

na její místo nastoupila paní Iveta Grégrová. Rád bych tímto poděkoval paní Svobodové 

za mnoho let velmi dobře odvedené práce na zmíněné pozici a chtěl bych jí jménem 

celého zastupitelstva k odchodu do důchodu popřát pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho 

radostných chvil strávených v rodinném kruhu. Paní Grégrovou bych rád na OÚ 

Trboušany přivítal a popřál jí mnoho sil a odhodlání v novém zaměstnání. Současně 

prosím spoluobčany o pochopení a trpělivost při řešení individuálních dotazů či 

problémů.  

      Dále si nemohu odpustit komentář k různým spekulacím a domněnkám, které se 

šířily a šíří obcí a týkají se nástupu nového vedení obce. Tyto informace jsou buď 

interpretovány zkresleně nebo se vůbec nezakládají na pravdě. Z tohoto důvodu, ale i 

proto, že jsme to před volbami slíbili, uspořádáme „Veřejnou diskuzi“, a to v pondělí 

13. 5. 2019 od 19:00 v sále KD. Pokud máte cokoliv na srdci, co se týká jakékoliv 

oblasti naší obce, přijďte. Budeme velmi rádi za každý dotaz, podnět, zpětnou vazbu, 

návrh či nápad. Případně jsem Vám k dispozici každé pondělí od 18:00 do 20:00 na OÚ. 

      Rád bych informoval všechny vlastníky pozemků lokality „V Olších“, že 13. 5. 2019 

v 18:00 proběhne schůzka týkající se konzultace ohledně čištění Olší. Této schůzky se 

zúčastní zástupci odboru životního prostředí JMK. Bude představen plán na revitalizaci 

přírodní památky tak, aby došlo k její záchraně. Jak jste si již jistě všimli, Olše 

nevzkvétají, ale spíše pomalu umírají. Pokud rychle neprovedeme rázný zákrok, můžeme 

o ně během několika málo let zcela přijít. Je mnoho důvodů proč věnovat úsilí jejich 

záchraně – pomáhají zadržovat vodu, působí jako větrolam, příznivě ovlivňují klima v 

obci a napomáhají čištění ovzduší. Jejich aktuálně největším problémem je křovinné 

patro zastoupené zejména bezem černým. Ten by se měl dle navrhovaného řešení 

vykácet a zamezit jeho dalšímu růstu. Více informací se dozvíte na plánované schůzce.  

 



Trboušanský zpravodaj                                                                                                   2  

Ještě zmíním, že naše obec požádala začátkem roku 2019 o dotace na tyto projekty: 

1) Dětské hřiště u obchodu a v nové zástavbě 

2) Štěpkovač s příslušenstvím 

3) Oprava drobných sakrálních staveb – křížky u cest 

4) Oprava topení a interiéru mateřské školy 

Budeme doufat, že alespoň část z těchto projektů bude díky dotacím zrealizovaná. 

      A na úplný závěr bych rád pozval všechny spoluobčany na „Obecní pálení 

čarodějnic“, které začne 30. dubna v 17 hodin na hřišti ve Štouralově. Na místě bude k 

dispozici pivo a limo, do kasičky pak každý zaplatí za to, co sám vypije. Oheň a 

opékáčky budou připravené. Něco na opečení si doneste s sebou.  Budu rád, když se 

sejdeme v hojném počtu a užijeme si hezký večer. 

      Všem spoluobčanům přeji krásné jarní dny plné pohody a příjemně prožité 

Velikonoční svátky.                                                               Jaromír Kubant, starosta obce 

 

Z jednání zastupitelstva 

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 8/18, 20. 12. 2018 (Přítomno 7 členů) 

* Zastupitelé vzali na vědomí informace, které zjistil M. Chrást od majitele pozemku p. 

č. 454/120. Majitel souhlasí s prodejem nebo se směnou. Starosta osloví 2 nebo 3 firmy 

za účelem zpracování projektu na sítě a rozdělení pozemků pro plánovanou výstavbu.   

* Byla schválena aktualizace střednědobého rozpočtového výhledu obce na rok 2019. 

* Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2019 včetně doplňujících změn 

navržených při schvalování. (Celý rozpočet je uveden dále).   

* Byl schválen návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na rok 2021. 

* Byl schválen rozpočet MŠ Trboušany na rok 2019. Náklady 1 980 000 Kč, výnosy 

1 980 000 Kč. 

* Byl schválen návrh střednědobého rozpočtového výhledu MŠ Trboušany na rok 2021. 

* Zastupitelé vzali na vědomí návrh rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na 

rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021. 

* Zastupitelé schválili OZV č. 1/2018 o místních poplatcích na rok 2019.  

* Byla schválena Darovací smlouva na bezplatný převod rozšíření silnice III. třídy (od 

domu č. p. 89 po křižovatku) ve výši 579 266 Kč do majetku kraje. Toto rozšíření bylo 

podmínkou povolení nové (již realizované) výstavby pod obcí. 

* Byl odsouhlasen nákup pozemků p. č. 89/2 o výměře 55 m2, p. č. 616/11 o výměře 58 

m2 a p. č. 615/13 o výměře 311 m2 od pana JB. Jedná se o pozemky u hřbitova. Do 

příštího zasedání budou dohodnuty podmínky prodeje. 

* Bylo schváleno vyřazení majetku obce v hodnotě 37 367,20 Kč.  

* Bylo schváleno vyřazení majetku MŠ Trboušany dle navrženého seznamu, který byl 

prověřen, v celkové hodnotě 10 481 Kč.  

* Pro inventarizaci majetku obce a MŠ Trboušany byly sestaveny inventarizační komise 

a dále ústřední inventarizační komise. Starosta obce provede jejich proškolení. 

* 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 porovnali nově navržené ceny s cenami dosavadními. Dochází k výraznému 

cenovému navýšení. 

* V souvislosti s hudebním vystoupením na Rozsvěcení vánočního stromku poskytne 

obec finanční dar 2 000 Kč panu MM z Moravského Krumlova. 
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* Dne 28. 11. 2018 bylo provedeno pracovníky JMK předběžné přezkoumání 

hospodaření obce s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

* Zastupitelé vzali na vědomí RO č. 7/2018 a RO č. 8/2018.  

* Firma E.ON Distribuce, a.s. předložila ke schválení Smlouvu o zřízení věcného 

břemene č.: HO-014330052097/003 k pozemkům p. č. 589/77 a p. č. 589/80. 

Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je 1 600 Kč. 

* Vítězslav Korber informoval zastupitele o stavu pozemkové reformy a návrhu 

společných zařízení. Ten bude zastupitelstvo schvalovat na zasedání v lednu 2019. 

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 1/19, 28. 1. 2019 (Přítomno 7 členů) 

* Byl schválen jednací řád zastupitelstva obce Trboušany. 

* Do zasedání zastupitelstva se nepodařilo připravit kompletní dokumentaci 

k pronajímání obecních prostor. Proto byl tento bod z programu vyřazen. 

* Zastupitelé schválili směrnici Vnitřní platový předpis zřizovatele školy, podle které se 

bude stanovovat výše příplatků, jejichž výši určuje zřizovatel školky, což je obec. 

* Pojistné smlouvy na majetek obce jsou staré. Proto byl osloven zástupce společnosti 

EZ INVEST, s.r.o., aby provedl revizi, případně předložil nabídku nového pojištění. 

* Zastupitelé vzali na vědomí RO č. 9/2018 a RO č. 1/2019, kterými dochází k přesunům 

ve výdajích.  

* Byly schváleny Inventury MŠ Trboušany provedené k datu 31. 12. 2018. 

* Byly schváleny Inventury obce Trboušany provedené k datu 31. 12. 2018. 

* Byla vybrána firma „regiozona s.r.o.“, která vypracuje žádost o dotaci na dětské hřiště. 

* Zastupitelé se seznámili s podmínkami získání dotace na štěpkovač včetně kontejnerů. 

Na vypracování žádosti o tuto dotaci byla vybrána firma Dotace Snadno spol. s r.o. 

* Zastupitelé se seznámili s podmínkami získání dotace na opravu drobných sakrálních 

staveb. Na vypracování žádosti byla vybrána firma Ing. Lada Troubilová, IČ: 02580446. 

* S panem JB byly dohodnuty podmínky, za kterých obec koupí pozemky u hřbitova, 

jejichž nákup byl projednán na minulém zasedání.  

* Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru prodat frézu na sníh, která nemá v obci 

využití. Nabídnuta bude za 70% ceny.  

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 2/19, 4. 2. 2019 (Přítomno 8 členů) 

* Byl schválen aktualizovaný Plán společných zařízení, který je součástí návrhu 

Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Trboušany a navazující části k. ú. Maršovice. 

* Zastupitelé schválili OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Trboušany.  

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 3/19, 27. 2. 2019 (Přítomno 7 členů) 

* Centrální kříž na hřbitově není součástí majetku obce. Kříž bude zaveden do účetnictví 

obce dnem 27. 2. 2019 a oceněn hodnotou 1 Kč dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

* Byla schválena Darovací smlouva s RD na kříž nacházející se na pozemku p. č. 590/2. 

Kříž bude zaveden do účetnictví obce dnem 27. 2. 2019 a oceněn hodnotou 1 Kč dle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

* Byla schválena Darovací smlouva s JK na kříž nacházející se na pozemku p. č. 

576/349. Kříž bude zaveden do účetnictví obce dnem 27. 2. 2019 a oceněn hodnotou 1 

Kč dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
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* Byla schválena Darovací smlouva s VK na kříž nacházející se na pozemku p. č. 

454/187. Kříž bude zaveden do účetnictví obce dnem 27. 2. 2019 a oceněn hodnotou 1 

Kč dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tento kříž se nenachází na pozemku obce. 

Pozemek přejde do majetku obce po dokončení KoPÚ. 

* Bylo schváleno podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora rozvoje 

venkova JMK pro rok 2019“ na rekonstrukci topení, podlahy a stropů v MŠ. 

* Jako kontaktní osoba pro územní plánování a komunikaci s odborem regionálního 

rozvoje – úřadu územního plánování byl stanoven starosta obce. 

* Obec zakoupí 1 nový stůl na ping pong do sálu. Předpokládaná cena 12 000 Kč. 

* V rámci výzvy Ministerstva financí bude podána žádost o dotaci na některý ze záměrů 

obce. Žádost pro obec vypracuje Ing. Petra Skácelová, se kterou bude podepsána za tímto 

účelem Dohoda o provedení práce. 

* Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že zastupitel Vítězslav Korber bude provádět pro 

obci práce zemědělskou technikou. Provedené práce budou předmětem fakturace. 

 
Rozpočet obce Trboušany na rok 2019: 

Příjmová strana Rozpočet 2019 Skutečnost 2018 

Daň z příjmů FO placená plátci 1 300 000 1 165 206,20 

Daň z příjmů FO placená poplatníky 40 000 27 496,74 

Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 130 000 108 670,77 

Daň z příjmů právnických osob 1 200 000 998 000,14 

Daň z příjmů právnických osob - za obec 50 000 65 930,00 

DPH 2 400 000 2 454 941,50 

Odvody za odnětí půdy ze ZPF 15 000 22 468,50 

Poplatky za provoz systému KO (odpady) 170 000 165 319,00 

Poplatek za užívání veř. prostranství 1 000 0,00 

Správní poplatky 4 000 2 430,00 

Daň z hazardních her 40 000 28 645,81 

Daň z nemovitých věcí 600 000 662 062,00 

Neinvestiční transfery a dotace 83 100 387 695,00 

Investiční transfery a dotace 0 70 000,00 

Činnosti knihovnické 200 85,00 

Nebytové hospodářství (pronájmy) 25 000 28 400,00 

Pohřebnictví (hřbitov - voda, kontejner, nájem)  80 000 50,00 

Příjmy z pronájmu pozemků 0 24 514,00 

Komunál. služby a územní rozvoj  1 024 200 0,00 

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů  50 000 40 272,50 
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Příjmová strana Rozpočet 2019 Skutečnost 2018 

Rekultivace půdy v důsledku těžeb. čin. (cihelna) 35 000 31 800,00 

Činnost místní správy 152 000 7 067,00 

Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací 1 500 1 446,95 

Celkem příjmy 7 401 000 6 292 501,11 

 

Výdajová strana Rozpočet 2019 Skutečnost 2018 

Silnice a záležitosti pozemních komunikací 4 557 300 0,00 

Dopravní obslužnost zajišťovaná autobusy 19 100 18 750,00 

Investiční transfer – pitná voda 300 000 300 000,00 

Odvádění a čištění odpadních vod 1 070 000 60 222,20 

Ostatní zál. spojů - přeložení optického kabelu 1 000 000 0,00 

Předškolní zařízení 610 000 230 000,00 

Činnosti knihovnické (knihy, topení, elektřina,…) 18 800 13 819,00 

Záležitosti kultury 19 000 5 000,00 

Neinvestiční transfer církvím a nábož. spol. 0 5 000,00 

Rozhlas a televize 15 000 0,00 

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 25 000 1 466,00 

Sportovní zařízení v majetku obce 108 000 29 079,00 

Využití volného času dětí a mládeže 412 000 1 710,00 

Zájmová činnost a rekreace 5 000 5 000,00 

Nebytové hospodářství 10 000 445,00 

Veřejné osvětlení 120 000 58 322,00 

Pohřebnictví 602 500 14 535,00 

Komunální služby a územní rozvoj 362 300 193 829,50 

Sběr a svoz odpadů 320 000 213 408,00 

Chráněné části přírody – Olše 25 000 0,00 

Rekultivace půdy – cihelna 50 000 29 040,00 

Péče o vzhled obce a veřejná zeleň 45 000 28 563,00 

Ostatní záležitosti sociálních věcí 35 000 36 342,00 

Ochrana obyvatelstva, požární ochrana 5 100 750,00 

Zastupitelstva obcí 391 500 429 218,00 

Volby  0 37 807,00 
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Výdajová strana Rozpočet 2019 Skutečnost 2018 

Činnost místní správy 843 200 1 416 177,38 

Příjmy a výdaje z finančních operací 7 000 8 469,20 

Pojištění majetku 20 000 16 053,00 

Ostatní finanční operace a vypořádání 68 500 74 528,00 

Celkem výdaje 10 834 300 3 227 533,28 

 

Financování Rozpočet 2019 Skutečnost 2018 

Příjmy  7 401 000 6 292 501,11 

Stav finančních prostředků 4 600 000 5 136 244,45 

Splátka úvěru 1 166 700 2 499 971,55 

Výdaje 10 834 300 3 227 533,28 

Rozdíl 0 0,00 

 

Další sdělení obecního úřadu 
Poplatky za odpad 

      Pro rok 2019 byla výše poplatku za komunální odpad stanovena na částku 500 Kč za 

dospělou osobu a 450 Kč za dítě či studenta do 26 let. Splatnost tohoto poplatku je do 31. 

5. 2019. Uhradit jej můžete buď v hotovosti v kanceláři OÚ nebo bezhotovostním 

převodem na účet č. 2022963309/0800, s uvedením variabilního symbolu = číslo domu. 

V porovnání s loňským rokem došlo k mírnému zvýšení vybíraného poplatku, a to z 

důvodu navýšení cen společností, která nám zajišťuje odvoz odpadů z obce. V níže 

uvedené tabulce uvádíme zjednodušené srovnání cen roku 2018 a 2019. 

 2018 2019 

Popelnice/občan/26x za rok 298 Kč 320 Kč 

Plasty 96 Kč 150 Kč 

Sklo 83 Kč 250 Kč 

Bioodpad 171 Kč 210 Kč 

 

Vlhčené ubrousky 

      Opakovaně žádáme občany, aby do kanalizační soustavy nevhazovali nic, co tam 

nepatří. Především se jedná o vlhčené ubrousky, vlhčený toaletní papír, hygienické 

potřeby, ale i například zbytky jídla či tuků. Toaletní papír versus vlhčený ubrousek? 

Rozdíl je markantní. K rozpadu toaletního papíru v kanalizaci dochází během několika 

málo minut. Kdežto vlhčený ubrousek, vyrobený z materiálu na bázi plastu, se nikdy 

nerozpadne a putuje kanalizací až do samotné čistírny odpadních vod, kde způsobuje 

velké potíže. Větší množství ubrousků vytvoří “zátku” a ucpe tak čerpadlo čistírny. To se 

musí mnohem častěji čistit, což zvyšuje náklady na provoz. Roční náklady na mimořádné 

čistění kanalizační soustavy se pohybují kolem 70 000 Kč. 
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OÚ Trboušany hledá brigádníka na úklid a údržbu obce (sečení trávy, úklid veřejného 

prostranství, drobná údržba). Bližší informace obdržíte na OÚ nebo u pana starosty. 

 

Připravované dění v obci  
* 30. 4. bude ve Štouralově od 17 hodin „Obecní pálení čarodějnic“. Pivo, limo, 

oheň a opékáčky budou zajištěné. Něco na opečení si doneste s sebou. 

* 2. 5. se uskuteční zájezd do Ořechova na divadelní představení „Naši furianti“. 

Autobus odjíždí od OÚ v 19 hodin. Cena vstupného včetně dopravy je 150 Kč. 

Zájemci se mohou hlásit u paní Věry Svobodové. 

* 13. 5. od 19 hodin se koná v sále KD 1. Veřejná diskuse s občany. Půjde o 
neformální setkání vedení obce s občany, které nabízí prostor pro společné sdílení 

nápadů, vizí, plánů, ale také vyslechnutí připomínek či zodpovězení vašich dotazů. 

Pokud máte zájem o dění v obci, přijďte se zeptat na to, co vás zajímá nebo trápí.  

* 24. 5. pořádá Myslivecké sdružení autobusový zájezd do Lysé nad Labem na 

mezinárodní výstavu myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v přírodě Natura Viva 

2019. Doprava je zdarma, cena vstupného na výstavu 120 Kč. Odjezd v 5 hodin 

ráno. Pokud máte zájem, přihlaste se u Libora Hodovského. 

* 2. 6. Cyklisticko – běžecký závod kolem obce s JUDEM (podrobnosti viz dále). 

* 9. 6. Dětský den ve Štouralově. Bude připravena trasa se stanovišti, odměny a 

táborák s opékáním špekáčků. Podrobnosti budou zveřejněny. 
 

Co už bylo 

Tříkrálová sbírka 2019  

      Tříkrálová sbírka v naší obci v letošním roce vynesla úctyhodnou částku 29 443 Kč. 

Naše obec patří dlouhodobě k nejštědřejším obcím v dolnokounické farnosti. Tříkrálová 

sbírka je krásná tradice, jejíž novodobý rozměr je pomoc lidem v nouzi.   

Masopustní průvod a maškarní ples 

      Spolek Šparglík uspořádal v období masopustu dvě tradiční, kulturně zaměřené akce. 

Nejprve to byl Masopustní průvod, ten se konal v sobotu 23. 2., a to již po páté. 

Zúčastnilo se jej mnoho krásných dětských i dospěláckých masek. Hudební doprovod 

vytvořili muzikanti z DH Doubravěnka ve spolupráci s místními muzikanty. Děkujeme 

občanům za štědré pohoštění i podporu. 

      V sobotu 9. 3. to pak byl Maškarní ples. Také ten se nesl v duchu karnevalového 

veselí a byl určen především pro děti a jejich rozmanité masky. Skvělý program zajistilo 

brněnské divadlo Koráb. Nechyběly úkoly, obří bubliny, tancování, rej malých masek a 

samozřejmě ani Šparglíkova kavárna.  

 

Zprávy z oddílu JUDA 

      Z dětí máme velkou radost, předvedly perfektní výkony. Na jejich 

úspěchy má velký vliv i skutečnost, že se účastní tréninkových kempů 

pořádaných jak našimi spřátelenými kluby, tak i pořadateli velkých 

turnajů. Pro děti je každá taková příležitost zdokonalovat své zkušenosti 

na tréninkových kempech s judisty z jiných klubů velmi důležitá a my 

jsme velmi rádi, že jí využívají. Všem dětem, ať už na závody jezdí nebo 
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ne, přejeme hodně zdaru a co nejvíce radosti ze sportu! Z celé řady turnajů vybíráme: 

Mezinárodní turnaj Polsko, Bielsko Biala, 12. 1. 2019 

      Tohoto mezinárodního turnaje se zúčastnilo téměř 1300 závodníků ze 115 

evropských klubů. Během turnaje bylo možné potkat např. několikanásobného mistra 

světa a Evropy, olympijského vítěze z roku 1996 Pawla Nastulu. Po závodech holky a 

kluci zůstali na tréninkovém kempu, kde nasbírali potřebné zkušenosti do dalších turnajů. 

Druhé místo vybojoval Petr Dvořák, páté místo obsadila Diana Švejdová a na sedmém 

místě se umístili Adam Jakš, Petr Korber a Veronika Švejdová. 

Turnaj v Bad Pirawarth, Rakousko 30. 3. 2019 

      Zlaté medaile vybojovali Lucie Dvořáková, Miroslav Korber, Petr Korber, Petr 

Dvořák, Vít Veselý, Hynek Lukas, druhá místa získali Sofie Pastorkova, Šimon Brázda, 

Kristýna Dvořáková, na třetím místě se umístili Matěj Veselý, Jan Obrdlík, Jiří Vebr a 

čtvrté místo obsadil Jiří Straka. 

POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCI TOUR DE TRBOUŠANY 2019!  

      V neděli 2. 6. 2019 od 13,00 hod se uskuteční 2. ročník cyklisticko-běžeckého 

závodu kolem Trboušan. Touto sportovní akcí náš klub JUDO DOLNÍ KOUNICE se 

sídlem v Trboušanech oslaví ukončení jarní části sezóny. Na závod zveme všechny děti 

od dvou let až po starší školáky. Občerstvení zajistí stejně jako loni 

Šparglíkova kavárna. Těšíme se na vás, sportu zdar!!! 

 

Zápis do mateřské školy 

      Zápis dětí do Mateřské školy Trboušany proběhne v úterý 7. 5. 2019 od 

10 do 12.30 hodin v budově mateřské školy. K zápisu si s sebou přineste 

rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Obdržíte přihlášku 

pro zápis do mateřské školy.  

• Do 14. 5 2019 bude probíhat sběr vyplněných přihlášek.  

• Dne 15. 5. 2019 předání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte 

(telefonicky, e-mailem, osobním předáním).  

Kritéria, podle kterých budou děti do školy přijímány, jsou stanoveny takto:  

• Trvalý pobyt dítěte v obci (4 body) 

• Sourozenec v MŠ (2 body) 

• Věková skupina 

Poslední rok předškolního vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší k 31. 

8. 2019 5 roků (15 bodů)  

Ročník 2015 děti, které k 31. 8. 2019 dovrší 4 roky (8 bodů)  

Ročník 2016 děti, které k 31. 8. 2019 dovrší 3 roky (7 bodů) 

Ročník 2016 děti, které k 31. 12. 2019 dovrší 3 roky (6 bodů) 

Ročník 2017 děti, které k 31. 12. 2019 nedovrší 3 roky (1 bod) 

      V případě rovnosti bodů se děti řadí do pořadí podle věku od nejstaršího po 

nejmladší. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podané žádosti. 

              Alena Veselá, ředitelka MŠ 

Trboušanský zpravodaj je vydáván na náklady obce. S veškerými připomínkami či příspěvky se 

obracejte na OÚ Trboušany nebo elektronicky na adresu trbousanskyzpravodaj@seznam.cz. 


