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Aktualita – odpadové hospodářství
V rámci sběru odpadů nastalo v letošním roce několik důležitých změn. O první
z nich jsme informovali v posledním čísle zpravodaje. Od 1. 1. 2020 musela každá obec
zajistit nádobu na sběr jedlých tuků a olejů. V našem případě máme tuto nádobu
umístěnou u místního obchodu. Zde bychom chtěli občany pochválit, že po upozornění,
plní tuto nádobu správně, tedy pouze tuky vzniklými v domácnosti, které jsou stočené do
PET lahve opatřené uzávěrem tak, aby se zamezilo jejímu vylití.
Další změnou je sběr papíru. Koncem roku 2019, v návaznosti na situaci s
druhotnými surovinami, konkrétně s papírem, přestala společnost FCC Česká republika,
s.r.o. v rámci programu „Pan Popela“ platit MŠ Trboušany za nasbíraný papír. Ten pouze
odvážela. Od počátku roku 2020 oznámila, že bude navíc účtovat náklady spojené s
odvozem kontejneru ve výši téměř 5 000 Kč za každý odvoz. Proto obec po vyhodnocení
aktuálních možností přistoupila ke změně ve sběru papíru. Nově jsou na sběrných
místech (u Olší, u obchodu, na točně, v nové zástavbě) umístěny modré kontejnery na
papír. Vyváženy budou společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve
čtrnáctidenním intervalu. Náklady na vývoz těchto kontejnerů budou přibližně 15 000 Kč
za rok. Prosíme občany, aby do modrých kontejnerů vhazovali pouze papír
vyprodukovaný z jejich domácností rozřezaná na menší části. V případě, že začne být
opět finančně zajímavý sběr papíru pro MŠ, vrátíme se k tomuto způsobu sběru.
Jsme si také vědomi faktu, že odvoz bioodpadu ve stávajícím režimu je kapacitně
nedostačující, a přitom značně finančně náročný (ročně představuje částku převyšující 50
tis. Kč). Zvažujeme pořízení obecních kompostérů. Ty by mohly nahradit nynější
kontejnery na bioodpad. V případě zájmu by bylo možné dodat 1-2 kompostéry do domu.
Možností financování kompostérů je několik – dotační titul, plná úhrada z obecního
rozpočtu nebo spoluúčast zájemců. I přes vstupní náklady na pořízení kompostérů, je
nutno brát v potaz významné snížení nákladů na likvidaci bioodpadu, které se promítá do
částky platby za komunální odpad. Rádi bychom znali Váš názor. V případě, že byste
měli o kompostéry zájem, prosíme o předběžné a nezávazné vyplnění odpovědního
lístku, který můžete vhodit do schránky OÚ. Váš zájem můžete také zaslat e-mailem na
adresu kotaskova@trbousany.cz, případně SMS na telefonní číslo 703 147 555.
----------------------------------------------------------------------------------------------vystřihnout
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Zpětný odběr elektroodpadu i v této oblasti došlo v neúměrnému zvýšení ceny. Od 1.
1. 2020 požaduje společnost odvážející elektroodpad za jeden odvoz 4 000 Kč. I přes
toto navýšení jsme se rozhodli pro občany zpětný odběr elektroodpadu prozatím
zachovat. Zjišťujeme jiné možnosti a snažíme se najít optimální řešení. V této souvislosti
apelujeme na občany a žádáme je, aby při pořízení nových elektrospotřebičů požadovali
po prodejci odběr původního spotřebiče.
Zdražování poplatku za odpad - „Nová strategie Ministerstva životního prostředí ČR
počítá s postupným zdražením poplatků za ukládání odpadu na skládkách. Do roku 2023
by mělo dojít téměř ke čtyřnásobnému zdražení poplatku za odpad na skládkách. Místo
současných 500 Kč za tunu by se už v roce 2021 mohlo platit 1 350 Kč. A následovalo
by další postupné zdražování až na 1850 Kč v roce 2023. To povede k dalšímu
zdražování poplatků za odpad v obcích. Zvýšené sazby za odpad na skládkách mají
pomoci dosažení evropského cíle - zákazu skládkování v roce 2024.“ (Zdroj:
prezentace „Škola místních samospráv - SMSČR“, Ing. Lubomír Kříž, Ph.D.)
Jak jste jistě zaznamenali nejen z výše uvedených informací, ale i z jiných zdrojů,
zpracování odpadů je čím dál tím dražší záležitostí. EU tlačí na větší separaci a recyklaci
odpadu a postupný zákaz skládkování. Všechny nové procesy, které musí nahradit
skládkování jsou finančně velmi náročné. Musíme počítat i s faktem, že za odvoz odpadu
(poplatek za popelnice) si v budoucnu připlatíme.
Proto stojí za úvahu i myšlenka osobního snížení produkce odpadu. Inspirací nám
mohou být doby minulé, kdy se potraviny kupovaly ve vratných či papírových obalech,
v bezobalových variantách, a domů se přinášely v látkových taškách. A světe div se,
nebyl důvod řešit co s odpady. V současné době již existuje spousta iniciativ, které se
snaží tímto směrem jít. Zkuste to i Vy! Zkuste vyhledat bezobalový obchod, zkuste
požádat o zabalení uzeniny pouze do papíru nebo si na ni doneste svůj obal, zkuste
koupit zeleninu do svého síťovaného sáčku, zkuste koupit mýdlo v papírové krabičce
místo mýdla v plastovém obalu, ….
Mgr. Vladimíra Kotásková, místostarostka obce

Jarní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, zima rychle utekla a podle krásného počasí to vypadá, že
už s námi jaro nadobro zůstane. I když byla zima slabá, jedna z nejteplejších za poslední
roky a sněhu téměř nebylo, chtěl bych Vám všem poděkovat za zimní úklid před vašimi
domy.
Začátek roku se vyvíjí dosti chaoticky, na mysli mám všudypřítomný koronavirus,
vládní opatření a ekonomické i celospolečenské dopady, které s sebou situace přináší.
V této souvislosti Vám děkuji za nošení roušek a dodržování všech nutných
bezpečnostních nařízení. V případě, že potřebujete náhradní roušky, na OÚ je jich
dostatek. K dispozici budou po celou dobu vládních opatření v každý pracovní den u
vchodu na OÚ.
Co je nového v Trboušanech? Aktuálně pracujeme na stavebním povolení na novou
výstavbu domů. Vyhlásili jsme nové výběrové řízení na dodavatele projektové dokumen----------------------------------------------------------------------------------------------vystřihnout
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tace na chodníky podél hlavní silnice. Jednou z podmínek pro nového projektanta bylo
zpracovat veškeré dokumenty pro získání stavebního povolení do konce srpna 2020, aby
se v roce 2021 mohlo začít s budováním první etapy chodníků. Počátkem roku jsme
podali několik žádostí o dotace: na dětská hřiště, na pořízení štěpkovače s kontejnery, na
modernizaci knihovny, na zatraktivnění středu obce, na opravu malých sakrálních staveb
(křížků), aj. Zatím známe výsledek pouze žádosti na pořízení štěpkovače, která byla
zamítnuta. Do konce letošního roku bychom rádi udělali přípojku vody a kanalizace na
hřiště ve Štouralově. Dále čekáme na stavební povolení na zastřešení vchodu do přísálí a
současně i nově vybudovaného pódia tak, aby se mohlo využívat pro rozšíření kapacity
sálu i pro hodovou muziku. Ze stávající „klece“ v zadní části budovy KD bychom rádi
udělali sklad/garáž s pevnými zdmi, aby se zde dala skladovat technika pro údržbu obce.
Zvažujeme koupi multikáry či malého traktoru. Pracovníkem údržby naší obce je od
začátku března pan Tomáš Staněk. Jeho úsilí je již na vzhledu obce vidět.
Závěrem bych Vám chtěl popřát pevné zdraví a hodně sil v této nelehké době. Pevně
věřím, že se situace brzy stabilizuje, abychom zase mohli žít v klidu a dělat to, co nás
baví.
Jaromír Kubant, starosta obce

Z jednání zastupitelstva
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 14/2019, 18. 12. 2019 (Přítomno 7 členů)
* Byl schválen rozpočet obce Trboušany na rok 2020 (viz dále).
* Byl schválen střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2022.
* ZO schválilo rozpočet MŠ Trboušany pro rok 2020. Náklady 2 200 000 Kč, výnosy
2 200 000 Kč.
* ZO schválilo střednědobý výhled MŠ Trboušany do roku 2022.
* Likvidační komise prověřila majetek MŠ navržený k vyřazení. ZO s návrhem souhlasí.
* Bylo schváleno RO č. 15/2019 – přesuny ve výdajích. Výše rozpočtu se nemění.
* Bylo schváleno podání žádosti o dotaci na akci „Dětská hřiště Trboušany“ z programu
MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova.
* Zastupitelé vzali na vědomí návrh rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na
rok 2020 a dále návrh střednědobého výhledu na roky 2021 -2022.
* Po vypracování studie na chodníky bude třeba tuto projednat s občany.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2020, 10. 2. 2020 (Přítomno 9 členů)
* Byl schválen Pasport pozemních komunikací v obci k 31.12.2019.
* Bylo schváleno RO č. 1/2020 – navýšení příjmů a výdajů o 3 200 Kč.
* Byly schváleny Inventury OÚ Trboušany za rok 2019. Nebyly zjištěny nedostatky.
* Byly schváleny Inventury MŠ Trboušany za rok 2019. Nebyly zjištěny nedostatky.
* Zastupitelé se seznámili s nákladovostí na vytvoření 1 stavebního místa pod obcí.
Zastupitelé si do příště promyslí, jaký bude další postup v této věci.
* Bude podána žádost o dotaci na oživení obecní knihovny a zatraktivnění prostředí z
dotačního programu „Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2020.
* Dále bude podána žádost o dotaci na dokončení celkové revitalizace centra obce z
dotačního programu „Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2020.
* Od 1.1.2020 vešla v platnost novela NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev. Na základě této novely je možné provést navýšení odměn za výkon funkcí
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v samosprávě. Zastupitelé schválili, že odměny zůstanou zachovány ve stávající výši.
* Finanční výbor provedl veřejnosprávní kontrolu v MŠ Trboušany. Při kontrole nebyly
zjištěny nedostatky a závady.
* Finanční výbor provedl finanční kontrolu na OÚ Trboušany. Při kontrole nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
* Vypisuje se výběrové řízení na zpracovatele PD na akci „Chodníky podél komunikace
III. třídy procházející obcí“. Termín pro podání nabídek končí 9. 3. 2020 ve 14 hodin,
otvírání obálek s nabídkami a vyhodnocení provede výběrová komise 9. 3. 2020.
* Na obec bylo doručeno oznámení, že KÚ JMK zahájil řízení ve věci žádosti
AGROFARMY Syrovice, s.r.o. ohledně povolení výjimky použití jedu k hubení hrabošů
na polích v katastru obce Trboušany. Zastupitelé schválili podat proti tomuto záměru
nesouhlasné vyjádření. Použití požadovaných jedů je v katastru naší obce naprosto
nevhodné. Dotčené půdní bloky se vzdušnou čarou nacházejí ve velmi malé vzdálenosti
od vrtů pitné vody a od chráněné přírodní památka V olších, kde hnízdí i chránění ptáci.
* V rámci zachování sběru papíru bude zatím platit odvoz papíru za školku obec, jinak
by školka od této činnosti musela upustit.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2020, 9. 3. 2020 (Přítomno 7 členů)
* Další postup ohledně stavebních pozemků pod obcí byl zatím odložen z důvodu
neúplnosti potřebných informací.
* Do výběrového řízení na zpracovatele PD na akci „Chodníky podél komunikace III.
třídy procházející obcí“ se přihlásily 3 firmy. Výběrová komise nabídky zhodnotila a
doporučila ZO nabídku Ing. Pavla Šudáka, IČ 014 46 487 za cenu 198 000 Kč + DPH.
* Byla schválena žádost paní HS ohledně umístění a realizace stavby vodovodní a
kanalizační přípojky na pozemcích obce.
* ZO vzalo na vědomí oznámení majitele pozemku o chystaném kácení 2 smrků.
* Byl zamítnut dotaz na možnost odkupu pozemku p. č. 55/4 z důvodu budoucího
budování inženýrských sítí.
* Na OÚ byla doručena žádost ohledně zabezpečení opuštěného sklepa na pozemku p. č.
62. Majitelem je pan SCh z Nových Bránic. Obec vyzve majitele, aby sklep do konce
dubna zabezpečil. Pokud tak neučiní, provede provizorní zajištění obec.
* ZO odložilo zpracování studie pro možné vybudování Domova pro seniory.
* Majitel pozemku p. č. 739 oznámil úmysl pozemek oplotit. Tento pozemek zasahuje do
stávající polní cesty. Ing. Michal Svoboda je pověřen kontaktováním majitelů vedlejších
pozemku a dohodnutí možnosti přesunu polní cesty.
* ZO zamítlo podat žádost o bezplatný převod státních parcel na obec v rámci PP
V Olších z důvodu neefektivnosti (poplatky za změnu vlastnictví by platila obec). Jedná
se o nepatrné výměry.
* Projekční kancelář PROJEKTY Sedláková s.r.o. Dolní Kounice předložila cenovou
nabídku na zhotovení PD a inženýrských prací pro stavbu „Stavební úpravy přístřešku,
novostavba přístřešku (u vstupu do sálu), přípojka vody a kanalizace (do Štouralova)“.
Maximální cena nabídky je 67 500 Kč.
* MVČR vrátilo obci OZV týkající se odpadového hospodaření z důvodu nedostatečně
zajištěného sběru papíru.
* Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. sdělila, že již nebude odvážet
elektroodpad zdarma.
* V lokalitě Mazoušek u zadní cesty mezi vinohrady se dlouhodobě hromadí ve velkém
Trboušanský zpravodaj
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množství větve, suché stromy, ostříhaná réva. Odpad bude odklizen a místo osazeno
cedulí s upozorněním na zákaz takového jednání!
Rozpočet obce Trboušany na rok 2020:
Příjmová strana
Daň z příjmů FO placená plátci
Daň z příjmů FO placená poplatníky
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob - za obec
DPH

Rozpočet 2020

Skutečnost 2019

1 300 000
40 000
130 000
1 200 000
50 000
2 400 000

Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky za provoz systému KO (odpady)

15 000
200 000

Poplatek za užívání veř. prostranství

1 000

Správní poplatky

4 000

Daň z hazardních her
Daň z nemovitých věcí
Neinvestiční transfery a dotace
Činnosti knihovnické

40 000
600 000
83 100
200

Nebytové hospodářství (pronájmy)

25 000

Pohřebnictví (hřbitov - voda, kontejner, nájem)

22 000

Příjmy z prodeje pozemků

1 000 000

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

50 000

Rekultivace půdy v důsledku těžeb. čin. (cihelna)

35 000

Činnost místní správy

3 000

Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací

1 000

Celkem příjmy

7 199 300
Výdajová strana

Silnice a záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost zajišťovaná autobusy

Rozpočet 2020
2 973 500
19 100

Pitná voda

200 000

Odvádění a čištění odpadních vod

660 000

Ostatní zál. spojů - přeložení optického kabelu
Předškolní zařízení
Trboušanský zpravodaj
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Výdajová strana
Činnosti knihovnické (knihy, topení, elektřina,…)
Záležitosti kultury

Rozpočet 2020

Skutečnost 2019

23 200
8 000

Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult…..

105 000

Rozhlas a televize

15 000

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

40 000

Sportovní zařízení v majetku obce

131 000

Využití volného času dětí a mládeže

382 000

Nebytové hospodářství

21 000

Veřejné osvětlení

190 000

Pohřebnictví

103 000

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

1 350 000

Komunální služby a územní rozvoj

177 300

Sběr a svoz odpadů

395 000

Chráněné části přírody – Olše

25 000

Rekultivace půdy – cihelna

30 000

Péče o vzhled obce a veřejná zeleň

93 500

Ostatní záležitosti sociálních věcí

35 000

Ochrana obyvatelstva, požární ochrana
Zastupitelstva obcí

4 100
394 500

Volby

0

Činnost místní správy
Příjmy a výdaje z finančních operací

1 460 800
7 000

Pojištění majetku

26 000

Ostatní finanční operace a vypořádání

62 600

Celkem výdaje

10 532 600
Financování

Rozpočet 2020

Skutečnost 2019

Příjmy

7 199 300

Stav finančních prostředků

4 500 000

Splátka úvěru

1 166 700

Výdaje

10 532 600

Rozdíl

0
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Další sdělení obecního úřadu
Nový termín pro přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad je stanoven na
víkend od čtvrtka 7. 5. do pondělí 11. 5. 2020 na obvyklém místě za obchodem.
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektroodpadu se nově uskuteční
9. 5. 2020 od 8 do 9 hodin u obecního úřadu.
Pracovníkem údržby naší obce je od začátku března pan Tomáš Staněk. Tomášovi
děkujeme za jeho nabídku a pomoc. Jeho úsilí je již na vzhledu obce vidět.
Hlášení rozhlasu probíhá pravidelně každé pondělí mezi 18 - 19 hodinou. V případě
potřeby pak v dalších dnech. Zájemcům je hlášení rozhlasu zasíláno formou e-mailové
zprávy. Pokud máte o zasílání textu hlášení e-mailem i Vy, napište svůj požadavek paní
Ivetě Grégrové na e-mail: ou@trbousany.cz.
Jedna nemilá zpráva. Na přelomu měsíce března a dubna došlo k odcizení téměř 30
stromků, které byly na podzim vysázeny podél silnice do Dolních Kounic. Je smutné, že
v této kritické době má někdo potřebu škodit tímto způsobem. Ještě smutnější je, že tato
výsadba byla iniciována i financována občanem Trboušan a s výsadbou pomáhalo
několik dobrovolníků. Jejich snaha vybudovat tradiční alej kolem cesty a přispět svou
špetkou do mlýna v rámci výsadby stromů do krajiny, tak přišla vniveč!!!!

Zpráva Mysliveckého spolku Trboušany
Dne 10. ledna 2020 pořádal Myslivecký spolek Trboušany již 15. tradiční myslivecký
ples. Jako každý rok pro Vás naši kuchaři připravili výbornou zvěřinovou kuchyni, která
vždy přiláká spoustu našich příznivců, aby ji ochutnali a posoudili. Samozřejmostí je, že
dobré jídlo se musí zapít dobrým pivem a vínem od členů Mysliveckého spolku a
trboušanských vinařů. Dalším důležitým prvkem, který nesmí na našem plese chybět, je
bohatá zvěřinová i věcná tombola. Moc děkujeme všem našim sponzorům a kamarádům,
kteří nám každoročně přispívají do tomboly krásnými dary. Doufáme, že jste se dobře
bavili a příští ples, který se bude konat 8. ledna 2021, za námi zase přijdete. Moc se na
Vás těšíme.
Další práce, které jsme měli naplánované v rámci akce „Ukliďme Česko“ nebylo
bohužel možné uskutečnit. Jedná se o zbourání staré boudy za olšemi používané dříve
myslivci jako sklad krmiva pro zvěř. A dále sběr železného šrotu, který provádíme každý
rok na jaře. Obě tyto akce nemůžeme zatím uspořádat kvůli nařízením vlády
souvisejícími s epidemií koronaviru. Ten nám všem znemožňuje v současnosti normálně
žít a něco dělat. Jakmile bude možné sběr železa uspořádat, termín Vám sdělíme na
internetových stránkách obce a místním rozhlasem nejméně s týdenním předstihem.
Přejeme Vám tímto hodně zdraví a děkujeme za Vaši přízeň a podporu.
Libor Hodovský, člen Mysliveckého spolku Trboušany

Co dalšího už bylo
Dětký maškarní karneval 7. 3. 2020
se uskutečnil první březnovou sobotu. Tedy poslední víkend kdy bylo možné pořádat
větší kulturní akce před vyhlášením koronovirových omezení. O kulturní program se
opět postaralo brněnské divadlo Koráb, které děti zaujalo navíc obřími bublinami či
tvarováním balónků. Děti si celé odpoledne moc užily. O jejich bříška i o bříška jejich
rodičů se tradičně postarala Šparglíkova kavárna. Své výborné moučníky věnovaly
Trboušanský zpravodaj
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místní maminky. Všem, kteří aktivně přispěli jakoukoliv pomocí, velmi děkujeme.

Novinky kolem PP V olších
Vážení spoluobčané, spolek PP V olších z.s. v tomto čtvrtletí úspěšně vyřídil
povolení k nahodilé těžbě již vyčištěných pozemků v přírodní památce V olších. Bohužel
tato těžba nemohla kvůli současným vládním nařízením proběhnout. Tím se další zásah
odkládá na neurčito. Místo, které se mělo touto těžbou vytvořit, by bylo připraveno pro
vysázení nových mladých stromků. Stromky však již byly objednány a museli jsme je
odebrat. Jsou tedy momentálně zasázeny u hřiště. Jakmile bude zásah proveden, stromky
přesázíme na finální stanoviště. Jedná se celkem o 160 kusů zejména olší, jilmů a vrb.
Spolek měl objednané i topoly černé, avšak po brzkému příchodu jara a tím i předčasné
expedici těchto stromků by je nebylo kam umístit.
Dále máme objednány lavičky a stoly, které se dle možností během května zabetonují
u břízy V olších. Také byl během jara zasázen na území přírodní památky česnek
medvědí, tak snad za pár let si jej zde budeme moci natrhat.
Obec Trboušany společně se spolkem PP V olších z.s. a státním pozemkovým
úřadem připravují plán priorit na vysázení alejí v okolí obce. Na toto téma proběhne i
veřejná schůze v sále. O jejím termínu budete včas informováni.
Bc. Jan Chrást, předseda spolku PP V olších z.s.

Zápis do Mateřské školy
Zápis dětí proběhne v úterý 5. 5. 2020 od 10 do 12 hodin v budově MŠ bez
přítomnosti dětí. Rodiče budou vybaveni ochrannými pomůckami. K zápisu si s sebou
přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Obdržíte přihlášku pro
zápis do mateřské školy.
• Do 12. 5. 2020 sběr vyplněných přihlášek (datovou schránkou, e-mailem
s elektronickým podpisem, doporučeným dopisem nebo osobním předáním).
• Dne 15. 5. 2020 v tomto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí
Vašeho dítěte (telefonicky, e-mailem, osobním předáním rozhodnutí).
Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy:
• Trvalý pobyt dítěte v obci (4 body)
• Sourozenec v MŠ (3 body)
• Věková skupina
Poslední rok předškolního vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší k 31. 8.
2020 5 roků (15 bodů)
Ročník 2016 děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 4 roky (10 bodů)
Ročník 2017 děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 3 roky (5 bodů)
Ročník 2017 děti, které k 31. 12. 2020 dovrší 3 roky (2 bodů)
Ročník 2018 děti, které k 31. 12. 2020 nedovrší 3 roky (0 bodů)

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.
Trboušanský zpravodaj

8

