Zápis ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Trstěnice (dle § 95 zákona o obcích),
konaného dne 1. 11. 2018, od 19:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Trstěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin
dosavadním starostou obce Romanem Kmoškem („dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 22.10.
2018 , žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Trstěnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23. 10.
2018 do 1. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,
že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Trstěnice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na připraveném archu (příloha č. 2) Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib
s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pittnera, Kubešovou a zapisovatelem Šplíchalovou.
Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
1) Volba starosty a místostarosty
a. Určení počtu místostarostů
b. Určení uvolněných funkcí
c. Způsob volby starosty a místostarosty
d. Volba starosty
e. Volba místostarosty
2) Zřízení finančního výboru
a. Určení počtu členů výboru
b. Volba předsedy výboru
c. Volba členů výboru
3) Zřízení kontrolní výbor
a. Určení počtu členů výboru
b. Volba předsedy výboru
c. Volba členů výboru
4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
a. Odměna neuvolněného člena zastupitelstva

b. Odměna místostarosty
5) Zřízení komisí
6) Majetkoprávní záležitosti
7) Prodej hasičské tatry
8) Nákup traktoru
9) Žádosti
10) Ostatní
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje zapisovatelem Mgr. Šplíchalovou a ověřovatele zápisu Ing.
Pittnera a Mgr. Kubešovou, dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

3) Volba starosty a místostarosty
a. Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 65/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

b. Určení uvolněných funkcí
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 66/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

c. Způsob volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby
budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně
budou volební komisí spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání
zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Člen zastupitelstva Josef Doležal podal návrh na veřejné hlasování. Žádné návrhy nebyly
podány. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 67/2018 bylo schváleno.
d.

Zdrželi se 0

Volba starosty

Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude
hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již
nebude v hlasování pokračováno.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy: Člen zastupitelstva Josef Doležal navrhl zvolit do funkce starosty Bc. Romana Kmoška. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zvolilo veřejnou volbou v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 103 odst. (2)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů starostou obce Trstěnice pana Bc.
Romana Kmoška.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 68/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Předsedajícím zůstává stávající starosta obce.
e. Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva Kmošek navrhl zvolit do funkce místostarosty Petra Sigla. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zvolilo veřejnou volbou v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 103 odst. (2)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů místostarostou obce Trstěnice Petra
Sigla.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Usnesení č. 69/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

4) Zřízení kontrolního výboru
a. Určení počtu členů výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst.
2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který
musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři
členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,
pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy
kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o tomto
návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. l) a § 117 odst. (2)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kontrolní tříčlenný kontrolní výbor.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 70/2018bylo schváleno.

Zdrželi se 0

b. Volba předsedy výboru
Předsedající navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru paní Mgr. Kubešovou. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Jiné návrhy nebyly.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Kubešovou.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 71/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

c. Volba členů výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva Mgr. Kubešová navrhla zvolit členem kontrolního výboru:
Jaroslavu Krejsovou, JUDr. Martina Pecháčka. Jiné návrhy nebyly. Předsedající dal o tomto návrhu
hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje členy kontrolního výboru paní Jaroslavu Krejsovou a JUDr.
Martina Pecháčka.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 72/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

5) Zřízení finančního výboru
a. Určení počtu členů výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst.
2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který
musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři
členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,
pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy
kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl na funkci předsedy finančního výboru pana Ing. Pittnera. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Jiné návrhy nebyly. Žádné
stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. l) a § 117 odst. (2)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kontrolní tříčlenný finanční výbor.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 73/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

b. Volba předsedy výboru
Předsedající navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru pana Ing. Pavla Pittnera. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Jiné návrhy nebyly.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice volí předsedou finančního výboru Ing. Pittnera.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 74/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

c. Volba členů výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing Pittner navrhl zvolit členem kontrolního výboru: Ing. Josefa
Doležala, MUDr. Martu Lepéšovou. Jiné návrhy nebyly. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje členy finančního výboru paní MUDr. Martu Lepéšovou a pana
Ing. Josefa Doležala.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 75/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
a. Odměna neuvolněného člena zastupitelstva
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na výši odměny pro neuvolněného člena
zastupitelstva. Návrh ve výši 885,-Kč podal Roman Kmošek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje (souladu s ustanovením § 72 odst. (2) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků), že výše měsíčních odměn bude
neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytována od 01.11.2018 ve výši: 885,-Kč hrubé mzdy.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 76/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

b. Odměna místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na výši odměny pro neuvolněného člena
zastupitelstva. Návrh ve výši 3.500 Kč podal Roman Kmošek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje (souladu s ustanovením § 72 odst. (2) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků), že výše měsíční odměny pro funkci
neuvolněného místostarosty obce bude poskytována od 01.11.2018 ve výši: 3.500,-Kč hrubé mzdy.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 77/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

7) Zřízení komisí
a. Kulturní komise
Starosta navrhl zřídit kulturní komisi. Předsedou kulturní komise jmenoval Mgr. Marcelu Šplíchalovou.
Členy komise jmenoval Jaroslavu Krejsovou a Tomáše Kmoška. Jiné návrhy nebyly. Předsedající dal
o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje předsedu kulturní komise Mgr. Marcelu Šplíchalovou a členy
Jaroslavu Krejsovou a Tomáše Kmoška.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 78/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

b. Životní prostředí
Starosta jmenoval předsedou komise životního prostředí Ing. Josefa Doležala. Členy komise jmenuje
starosta při příštím zasedání OZ. Jiné návrhy nebyly. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje předsedu komise životního prostředí Ing. Josefa Doležala.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 79/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

c. povodňové komise
Starosta jmenoval předsedou povodňové komise Petra Sigla, člena Tomáše Kmoška.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje předsedou povodňové komise Tomáše Kmoška.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 80/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

d. Člen školské rady
Starosta jmenoval členem školské rady Mgr. Marcelu Šplíchalovu. Jiné návrhy nebyly. Předsedající
dal o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje členem školské rady Mgr. Marcelu Šplíchalovu.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 81/2018 bylo schváleno
8) Majetkoprávní záležitosti
a. Urbánkovi – prodej části stráně navazující na jejich pozemek.
Záměr obce prodej výše uvedeného pozemku byl schválen usnesením č. XX/2018 na ZO dne 26.9
2018 v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Zároveň byl záměr zveřejněn
v termínu od 10. 10. 2018 do 26. 10. 2018 na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup v
souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Pozemek je rozdělen geometrickým plánem
441-14/2018 zhotovený kanceláří: Bc. Zdeněk Tulis – Geodetické práce, Polní 282/35, Žďár nad
Sázavou. Je k nahlédnutí v kanceláři starosty obce. Z řad veřejnosti nebyl vznesen dotaz. Jiné návrhy
nebyly.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. schválilo
prodej pozemkové parcely č. 511/28, která je rozdělena geometrickým plánem 441-14/2018 zhotovený
kanceláří: Bc. Zdeněk Tulis – Geodetické práce, Polní 282/35, Žďár nad Sázavou, manželům PhDr.
Vladimíru Urbánkovi, PhD a Mgr. Dagmar Urbánkové, za kupní cenu 15,-Kč za m2.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 82/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

9) Prodej hasičské tatry
Předsedající předložil zápis z otevírání obálek ze dne 1.11.2018. Jedna nabídka byla uvedena s DPH.
V záměru obce nebylo specifikováno, zda nabídnuté částky mají být s DPH nebo bez DPH. Starosta
navrhuje nepřijmout žádnou z navrhovaných nabídek a vypsat znovu záměr obce se specifikací na
podání nabídkové částky bez DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí nepřijmout žádnou z přijatých nabídek na záměr obce prodej
ojetého hasičského vozu Tatra CAS 32 a vyhlašuje nový záměr obce.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 83/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

10) Nákup traktoru
Starosta zdůvodnil potřeby nové techniky a využití příslušenství.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje nákup traktoru Zetor 7745 za celkovou částku 350.000,-Kč a souhlasí s nákupem
čelního nakladače s příslušenstvím a předního hydraulického sněžného pluhu za celkovou částku
250.470,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 84/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11) Žádosti
a. Pí. Soukupová - žádost o novou kuchyňskou linku.
Návrh na usnesení:
ZO odložilo žádost na pořízení nové kuchyňské linky na příští zasedání.
-odloženo
b. pan. Frýda - žádost o písemné stanovisko k zhotovení příjezdové komunikace k č.p.
40 (Šléglovo) Trstěnice.
Návrh na usnesení:

ZO schvaluje napojení příjezdové komunikace k č.p. 40 na stávající místní komunikaci parc. č. 1734,
k.ú. Trstěnice u Litomyšle. Náklady se záměrem stavby hradí investor.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 85/2018 bylo schváleno.
c.

Zdrželi se 0

pan. Kuchta – zřízení točny u Kuchtových

ZO projednalo žádost na zřízení točny u Kuchtových a odložilo na následující rok.
Bere na vědomí
12. Ostatní
Diskuse - návrh možných plánů na následující funkční období.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.58
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 5.11.2018
Zapisovatel: M. Šplíchalová
Ověřovatelé:

Kubešová

dne ........................................…

Pittner

dne ........................................…

Starosta:

dne ...........................................

