Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trstěnice
konaného dne 4. 4. 2019, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Trstěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin v
zasedací místnosti obecního úřadu.
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 27. 3. 2019 do 4. 04. 2019. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající dále konstatoval, že v době zahájení je přítomno podle prezenční listiny (příloha č. 1) 6
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 Pittner a Doležal, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.

1) Schválení programu:
Předsedající navrhnul změnu programu a dal hlasovat o návrhu programu.
1) Oznámení o zahájení řízení k záměru: kultivace terénní brázdy Trstěnice par. č. 773, 768,
765.
2) Kontrola usnesení
3) Majetkoprávní záležitosti
4) Sbor dobrovolných hasičů
5) Žroutova stodola
6) Kulturní akce
7) Vodní hospodářství
8) Obnova zeleně v obci
9) Ostatní
10) Diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program
zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 10/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

2) Oznámení o zahájení řízení k záměru: Kultivace terénní brázdy Trstěnice par.
č.733, 768, 765
Předsedající seznámil přítomné se záměrem, lokalitou, dokumentací a stanovisky Odboru
životního prostředí, územního plánování a ostatními stanovisky. Dále předal informace ze
schůzky s paní Černohorskou a paní Flídrovou, které bydlí v blízkosti zamýšlené stavby.
Předal slovo investorovi, který je přítomen zasedání.
Investor p. Jokeš informoval přítomné o svém stavebním záměru. Na skládku chce ukládat
stavební materiál především ze svých stavebních projektů a nabídne ji i místním obyvatelům
k ukládání stavebního odpadu a hlíny (podle záměru). P. Jokeš přislíbil, že zbuduje pevnou
panelovou cestu až ke stavbě.
Paní Bubnová: Bylo by možné zajistit příjezdovou cestu z druhé strany? Pan Jokeš variantu
odmítl, protože přístupová cesta vede přes pozemky cca 25 vlastníků.
Pan Jokeš vysvětlil, že tam bude uložen jen materiál, který na skládce může podle zákona
být.
P. Pittner: Kolik odpadového materiálu vyprodukujete jeho firma za rok. P. Jokeš
neodpověděl, protože čísla z hlavy nezná.
- příchod J. Krejsová 18.30

Pí Černohorská: Co se stane, když auta poškodí asfaltovou cestu mezi Bubnovými a
Flídrovými? Pan Jokeš odpověděl, že bude vybírat poplatky za uložení odpadu a že
případně cestu opraví.
Pí Bubnová vyjádřila obavu o zničení strouhy, která vede kolem cesty.
Pí Hlavová: Co bude s odvodem vody v jarních měsících?
Pí Černohorská: Bude cesta zřízena, dříve než započne stavba? P. Jokeš: Ano, počítáme
s tím.
P. Pittner: Jak bude evidováno množství uloženého odpadu? P. Jokeš: Nebude tam váha,
ale evidenci chci zařídit tak, aby tam byl správce, který bude množství materiálu evidovat
(počet přivezených aut).
Na základě uvedených dotazů vypracoval starosta Roman Kmošek připomínky k uvedenému
investičnímu záměru pana Jokeše a budou zaslány na odbor životního prostředí.
Předsedající položil několik otázek týkající se stavby investora, následně vyzval zastupitele,
zda někdo položit otázku panu Jokešovi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice neschvaluje záměr kultivace terénní brázdy Trstěnice par. č.
773, 768, 765. ve stávající podobě a předá své stanovisko MěÚ Litomyšl, odbor životního
prostředí.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení č. 11/2019 bylo schvále

7

Proti 0

Zdrželi se 0

Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje připomínky k projektu Kultivace terénní brázdy
Trstěnice par. č. 733, 768, 765.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 12/2019 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

3) Kontrola usnesení
- ZO bere na vědomí
4) Majetkoprávní záležitosti
a) část parcely č. 574/6
Dne 14.3.2019 zaslal pan Rybín, žádost na odkup části p.p. č. 574/6.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozdělení
pozemku p. č. 574/6, k.ú. Trstěnice u Litomyšle, geometrickým plánem a následnou směnu
vyměřeného pozemku za část pozemku p. č. 575 panu Rudolfu Rybínovi, Famfulíkova
1147/5, 182 00 Praha 8. Geometrický plán vyměření částí pozemků uhradí Obec Trstěnice a
p. Rybín rovným dílem.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 13/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

b) část parcely č, 378/25
Na základě osobní prohlídky výše uvedeného pozemku s J. Doležalem navrhuje předsedající
prodej části pozemku:
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozdělení
pozemku p.č. 378/25, k.ú. Trstěnice u Litomyšle, geometrickým plánem a následný prodej

vyměřených pozemků panu Mauerovi, Trstěnice č.p. 68 cena za m2 je 15,-Kč. Geometrický
plán bude pořízen na náklady kupujícího.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 14/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

c) parcely č 240,241/1, 241/2
Dne 4.4.2019 bylo doručena žádost pana A. Nowaka na odkup výše uvedených parcel.
Návrh usnesení:
Zastupitelé neschvalují prodej pozemků p. č. 240 a 241/1 (obě k.ú Trstěnice) u Litomyšle.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 15/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
pronájem pozemku p. č. 241/2 k.ú. Trstěnice u Litomyšle za cenu 100,-Kč/rok panu
A.Nowakovi, Trstěnice čp. 172.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 16/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

5) Sbor dobrovolných hasičů
Předsedající předal žádost velitele SDH Trstěnice k nákupu vícevrstvých zásahových obleků
v počtu 6 ks. Je možnost zažádat o finanční pomoc Pardubický kraj, který vypsal dotační
program s maximální možnou podporou 70% pořizovací ceny s maximální možnou dotaci na
jeden kus 11.000,- Kč. Cena obleku 15-18.000,-Kč
Návrh usnesení:

Zastupitelé schvalují podání žádosti o dotaci na pořízení vícevrstvých zásahových obleků v
počtu 3 ks.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 17/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

6) Žroutova stodola
V současné době je stodola připravena na pokrytí původní krytinou – šindelem. Současná
oprava stála 650.000,- Kč. Rozpočet pokrytí je cca 672.397,- Kč. Dne 10.4. je domluvena
schůzka s panem Mgr. Novákem, odbor cestovního ruchu a kultury, Pardubický kraj pro
představení projektu a žádostí o podporu. Dále je podána žádost na zpřístupnění stodoly –
vybudování jednoduchého dřevěného plotu.
Návrh usnesení:

Zastupitelé schvalují pokrytí střechy Žroutovy stodoly šindelovou krytinou a pověřují starostu
vypsáním výběrového řízení a všemi úkony, které sním souvisí. Zastupitelé souhlasí, v
případě přiznání dotace, s vybudováním oplocení části pozemku ve vlastnictví paní
Matouškové za účelem zpřístupnění stodoly .
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 18/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

7) Kulturní akce
Předsedající předal informace ze schůzky přípravného výboru dožínek a zadal úkoly na
Májovou křídlovku 2019.
Výčep – pí Kubešová; vstupné – T. Kmošek
- ZO bere na vědomí

8) Úklid DCHB
Starosta informoval zastupitele, že Obec uzavře smlouvu o pracovní činnosti na úklid DCHB
s paní I. Stráníkovou.
- ZO bere na vědomí
9) Vodní hospodářství
a) Žádost o dotaci na projektovou dokumentaci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci na akci:
Rekonstrukce vodovodu v obci Trstěnice etapa II.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Usnesení č. 19/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

b) Žádost o dotaci na rekonstrukci vodovodu I. etapa.
Zastupitelstvo obce Trstěnice neschvaluje podání žádosti na akci Rekonstrukce vodovodu v obci
Trstěnice etapa I.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Usnesení č. 19/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

c) čerpadlo
Starosta informoval zastupitele o poruše čerpadla v posilující stanici u Beranových (počátek března).
Díky záložnímu čerpadlu nebyla přerušena dodávka vody. Cena nového čerpadla cca 50.000,-Kč.
Instalace má proběhnout v nejbližší době, dodávku zajišťuje VHOS a.s.

- ZO bere na vědomí
10) Obnova zeleně.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na možnosti obnovy zeleně v obci, kácení
nebezpečných stromů apod. Požadavky obce je nutné sestavit co nejdříve.
- ZO bere na vědomí
11) Příspěvek na prvňáčky
Starosta navrhl příspěvek 2000,- Kč na prvňáčka.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují příspěvek pro prvňáčka ve výši 2.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Usnesení č. 20/2019 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 2

12) Ostatní
a) Rozpočtové opatření č. 1
Starosta informuje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů starosta informuje o rozpočtovém opatření č. 1 (Výdaje: 9.484,-Kč).

- ZO bere na vědomí
b) Rozpočtové opatření č. 2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů o rozpočtových opatření rozpočtové opatření č. 2 (příjmy i výdaje ve
výši 8.378.200,-Kč).

Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 21/2019 bylo schváleno

Proti 0

13) Diskuse
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21. 02
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka
Zápis byl vyhotoven dne: 11.4.2019
Zapisovatel: M. Šplíchalová
Ověřovatelé:

J. Doležal

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

P. Pittner

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

Starosta:

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

Zdrželi se 0

