
Zápis z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Trstěnice  

konaného dne 6. 12. 2018, od 18:00 hodin. 
 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Trstěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin 
v místnosti místní knihovny.  
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hodin starosta obce Roman Kmošek, konstatováním, že 
zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění. 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 28. 11. 2018 do 6. 12. 2018. 
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.  
Předsedající dále konstatoval, že v době zahájení je přítomno podle prezenční listiny (příloha č. 1) 8 
členů zastupitelstva, z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva, to je nadpoloviční většina všech 
členů ZO majících mandát, zasedání je proto v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 zákona o obcích 
usnášení schopné. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Doležala a MUDr. Lepéšovou a zapisovatelem 
Šplíchalovou. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit 
se přítomným občanům. 
 

1) 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. 
 

2) Kontrola usnesení 
3) MAP – darovací smlouva 
4) Žádosti 
5) Poplatky na rok 2019 
6) Rozpočet na rok 2019 
7) Majetkoprávní záležitosti 
8) Výkon státní správy – přestupky, soc. právní ochrana dětí.  
9) Rozpočtová opatření 
10) Ostatní 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje zapisovatelem Mgr. Šplíchalovou a ověřovatele zápisu Ing. 
Doležala a MUDr. Lépešová, dále schvaluje program zasedání. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 86/2018 bylo schváleno. 
 

2) Kontrola usnesení 
 

- kupní smlouva na parcelu – 511/28, zaslána k připomínkám.  
 
ZO bere na Vědomí 

 

3) MAP – darovací smlouva 
 
Spoluúčast na projektu: Cestou vzájemného porozumění, ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“. 
Projekt v rámci mikroregionu Litomyšlsko. Červnu 2019 konec projektu. Pokračování v tzv. Šablonách. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice schválilo uzavření Darovací smlouvy CVP 2018 ve výši 67.000,-Kč 
s Městem Litomyšl.  
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 87/2018 bylo schváleno. 
 



 

4) Žádosti 
 

a. MěÚ Litomyšl – žádost o bezbariérový byt v domě chráněného bydlení v Trstěnici 
 

- Umístění paní Kokešové v domově pro seniory. V domě jsou dva bezbariérové byty, v současnosti 
je kapacita naplněna. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí se zařazením paní Kokešové do pořadníku pro přidělení 
bezbariérové bytové jednotky v domově pro seniory.   
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 88/2018 bylo schváleno. 
 
-ukládá starostovi za úkol zadání studie na využití nebytových společných prostor v DPS. 
 

b. Žádost o příspěvek – Petr Krejsa 
 
Dne 5. 12. 2018 byla podána žádost pana Petra Krejsy o příspěvek ve výši 5.000,-Kč na nový 
ventilátor kostelních varhan. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje příspěvek na ventilátor kostelních varhan ve výši 5.000,-Kč.  
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 89/2018 bylo schváleno. 
 

c. Žádost pana Škubaly 
 

Majitel čp. 117 žádá o opravu příjezdové cesty.  
 

- ZO bere na vědomí. 
 
 

5) Poplatky na 2019 
 

a. Vodné 
 

Od VHOS, a.s. je návrh na navýšení vodného o 0,50,-Kč s DPH, tedy na 38,50,-Kč s DPH. Dle tabulek 
ministerstva zemědělství by vodné mělo pokrýt náklady na opravy vodovodu a rekonstrukci. Dle 
tabulek by mělo jít o částku 77,15,-Kč s DPH – plán financování obnovy infrastrukturního majetku. 
-Návrh: nechat ve stejné výši jako v roce 2018 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice stanoví cenu vodného na rok 2019 ve stejné výši jako v roce 2018, tedy 
ve výši 38,-Kč s DPH. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 90/2018 bylo schváleno. 
 

b. Komunální odpad 
 
LIKO SVITAVY a.s. – navýšení poplatku z 624,-Kč/obyvatel na 684,-Kč.  
 
Návrh: navýšení poplatku za odpad pro občany o 50,-Kč/osobu 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje poplatek za komunální opad na rok 2019 ve výši 550,-Kč 
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 91/2018 bylo schváleno. 
 

c. Poplatek za psy 
 



Současnost 40,-Kč za jedno psa 60,-Kč za každého dalšího. 
Návrh: ponechat poplatek ve stejné výši.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje poplatek za psy ve výši 40,-Kč za jednoho psa a 60,-Kč za 
každého dalšího psa. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 92/2018 bylo schváleno. 
 

6) Rozpočet na rok 2019 
 

a. Rozpočet 
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dní a to v termínu 14.11.2018 – 6.12.2018. 
Návrh střednědobého  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2019 ve výší  15.206 tis. Kč.  
 
Výsledek hlasování: Pro 8   Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 93/2018 bylo schváleno. 
 
 

b. Rozpočtový výhled 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Trstěnice  2018 - 2022.  
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 94/2018 bylo schváleno. 
 
 

7) Majetkoprávní záležitosti 
 

a. Žádost Mauer 
 
Žádost ze dne 30. 10. 2018 na odkup části pozemkové parcely č. 378/25, dle nákresu v žádosti. 
S vytvořením GP na vlastní náklady žadatel souhlasí. 
Zastupitelstvo nedoporučuje prodej z důvodu zajištění údržby domu čp. 67. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 378/25.  
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 95/2018 bylo schváleno. 
 

b. Odkoupení parcely – 546/1  
Prodej pozemkové parcely č. 546/1, travní porost o výměře 794 m2 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje nákup pozemkové parcely č. 546/1 travní porost o výměře 794 
m2 vzniklou na základě geometrického plánu č. 190/2018 společností Geodezie Polička s.r.o. za 
dohodnutou kupní částku 50,-Kč/m2.  
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 96/2018 bylo schváleno 
 

c. Žádost Novák 
 

Žádost byla doručena dne 30. 11. 2018, jedná se o odkup části pozemku 378/37. S vytvořením GP na 
vlastní náklady žadatel souhlasí. 
 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 378/37. Podmínkou je 
vytvoření geometrického plánu.  
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 97/2018 bylo schváleno. 
 

d. Žádost Flídr 
Žádost byla doručena dne 30. 11. 2018, jedná se o odkup části pozemku 378/37. S vytvořením GP na 
své náklady žadatel souhlasí. 
Zastupitelstvo bere záležitost na vědomí a pověřuje starostu obce jednáním s panem Flídrem o 
možnosti pronájmu pozemku. 
 

8) Výkon státní správy – přestupky, soc. právní ochrana dětí.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice konstatuje, že obec není nadále schopna svými orgány řádně vykonávat 

svěřený výkon státní správy na úseku  

a) projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly orgány obce 
Trstěnice ve svém správním obvodu, 
 

b) výkonu státní správy svěřené obci Trstěnice zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.  

 

Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl na 

dobu neurčitou. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 98/2018 bylo schváleno. 
 

9) Rozpočtová opatření 
Rozpočtové opatření č. 14.  
 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Trstěnice projednalo a schvaluje v souladu s § 16. zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 14 (příjmy i výdaje ve výši 
873.111,-Kč).    
 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 99/2018 bylo schváleno. 
 

10) Ostatní  

a. Prodej hasičské Tatry 138 CAS 32 

Předsedající předložil zápis z otevírání obálek ze dne 21. 11. 2018. Komise pro otevírání obálek 
doporučila prodej nejvyšší nabídce, a to 121 000,-Kč.  

Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s prodejem hasičské Tatry 138 CAS 32, nejvýše podané 
nabídce pana Jana Slabého, B. Němcové 289, 250 90 Jirny za částku 121.000,-Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 100/2018 bylo schváleno. 
 

b. Zetor 6718  

Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí, v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje kolového traktoru: Zetoru 6718, rv. 
1973. Minimální nabídková cena je 100.000,-Kč.  
 



Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 101/2018 bylo schváleno. 
 

c. Kultura 

Termín Májové křídlovky 4. 5. 2019, termín dožínky 25. 8. 2019. Podpořeny obě akce. 

- ZO bere na vědomí 

d. Nákup osobního automobilu 

Návrh: Pětimístný automobil s větším zavazadlovým prostorem.  
 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s nákupem osobního automobilu do celkové částky 250.000,-
Kč.  
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 102/2018 bylo schváleno. 

 

e. Komunitní centrum 

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce jednání s panem farářem Štorkem o možnostech využití, 

případně pronájmu komunitního centra. 

- ZO bere na vědomí 

 
 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.35 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Pozvánka 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 12. 2018 
 
Zapisovatel: M. Šplíchalová 
 
 
Ověřovatelé:  Ing. Doležal    dne ........................................… 
  

 
  MUDr. Lépešová   dne ........................................… 
 
 
 
 
 
  Starosta:    dne ........................................... 


