
Zápis z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Trstěnice  

konaného dne 28. 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 18. 12. 2018 do 28. 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 P. Pittnera a T. Kmoška, zapisovatelem M. Šplíchalovou. 
Nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 

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. Předsedající navrhl projednat 
program v jiném pořadí, a to z důvodu přítomnosti zástupce Komunitního centra Trstěnice –p. Štorka. 
 
Návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 
 

2) Kontrola usnesení 
3) Komunitní centrum 
4) Rozpočet ZŠ a MŠ Trstěnice 
5) Rozpočtová opatření 
6) Obecně závazná vyhláška 1/2018 – o místní poplatku za provoz systému shromažďování 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
7) Ostatní 
8) Diskuse 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program 
zasedání. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 103/2018 bylo schváleno. 
 

2) Kontrola usnesení 
 
ZO bere na Vědomí 
 

3) Komunitní centrum 
 

P. farář seznámil zastupitele se svojí vizí fungování komunitního centra v roce 2019. Náklady na 

zaměstnance KC činí cca 150 tis. ročně.  P. Štorek nesouhlasí s tím, aby si Obec Trstěnice pronajala 
KC. 
ZO bere na Vědomí 
 

4) Rozpočet ZŠ a MŠ Trstěnice 
 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 Základní školy a mateřské školy 
Trstěnice na rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce a desce umožňující elektronický přístup v termínu 
od 10. 12. 2018 do 28. 12. 2018.  
 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Trstěnice 
ve výši 9.595 tis. Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 104/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní a mateřské školy 
Trstěnice na roky 2019-2021.  
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 105/2018 bylo schváleno 
 

5) Obecně závazná vyhláška 1/2018 – o místní poplatku za provoz systému shromažďování 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Zastupitelé projednali návrh OZV 1/2018 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2018 – o místní poplatku za 
provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů  
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 106/2018 bylo schváleno 

 

6) Rozpočtová opatření 
Rozpočtové opatření č. 15 – nejsou dotazy 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice projednalo a schvaluje v souladu s § 16. zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 15 (příjmy i výdaje ve výši 
1.197.800,-Kč).    
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 107/2018 bylo schváleno. 
 

7) Ostatní 
a. Dílčí přezkoumání obce - audit 

 
Dílčí přezkoumání obce proběhlo 6. 12. 2018 za období 1. 1. 2018 – 13. 12. 2018. Nebyly zjištěny 
žádné závažné chyby ani nedostatky. 

 
- Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

b. Plán akcí na rok 2019 
 

- Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

c. Zetor 6718 

Starosta informuje o závadě na traktoru, které se objevili při zkušební jízdě, při prodeji - v řešení. Po 
opravě bude traktor připraven k prodeji. Předsedající předložil zápis z otevírání obálek ze dne 27. 12. 
2018. Komise doporučila prodej za nejvyšší nabídnutou cenu a to 113.555,-Kč, avšak nejprve úkoluje 
starostu zajistit zjištěním závady a zajistit případnou opravu. Následně doporučuje prodej.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s prodejem Zetoru 6718, nejvýše podané nabídce pana Jiřího 
Košína, Opatov 218, 569 12 za částku 113.555,-Kč, po zjištění projevené závady na stroji.  
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 108/2018 bylo schváleno. 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.18 
 
Přílohy zápisu: 



1) Prezenční listina 
2) Pozvánka 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 1. 2018 
 
Zapisovatel: M. Šplíchalová 
 
 
Ověřovatelé:  Ing. P. Pittner    dne ........................................… 
  

 
  T. Kmošek   dne ........................................… 
 
 
 
 
 
  Starosta:    dne ........................................... 


