Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trstěnice
konaného dne 15. 8. 2019, od 19:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Trstěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hodin
v zasedací místnosti OÚ.
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19.00 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 7.8. 2019 do 15.8. 2019. 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
usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu P. Pittnera a S. Kubešovou, zapisovatelem M. Šplíchalovou.
Nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
1)

Schválení programu:

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
2) kontrola usnesení
3) zřízení věcného břemene k mobilhausu
4) majetkoprávní záležitosti
5) parkoviště u školy
6) ZŠ a MŠ Trstěnice – počítačová učebna a konektivita
7) hřbitovní zeď
8) chodník ke škole
9) dotace z MMR na opravu silnice
10) dožínky
11) dotace pro ZŠ a MŠ Trstěnice
12) ostatní
13) závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program
zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Usnesení č. 39/2019 bylo schváleno.
2)

Zdrželi se 0

Kontrola Usnesení

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí
3)

Zřízení věcného břemene na el. přípojku k mobilhausu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
místění stavby č. IV-12-2019220/VB/1, Trstěnice na pozemkové parcele č. 62/1-knn za účelem zřízení
elektrické přípojky na pozemkové parcele č. 54/8 – ostatní komunikace, k.ú Trstěnice u Litomyšle, ve
vlastnictví obce Trstěnice.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Usnesení č. 40/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

4) Prodej pozemků
a) Žádost o prodej pozemků manželům Flodrovým.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce, v souladu s § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, prodej parcely č. 378/28
ostatní plocha/ostatní komunikace o výměrou 632 m2, parcely č. 378/141 ostatní plocha/jiná plocha o
výměrou 112 m2 a parcely č. 376/2 ostatní plocha/jiná plocha o výměrou 303 m2 pozemky jsou rozděleny
dle geometrického plánu č. 456-126/2018 vytvořeného Geodetou Litomyšl, schvalují prodej manželům
Flodrovým, trvale bytem Trstěnice 204 za cenu 15 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Usnesení č. 41/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

b) Prodej pozemku p.č.378/143 o výměře 43 m2 manželům Novákovým a odkup
pozemku p.č. 423/3 o výměře 23m2 od téhož.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, prodej parcely č. 378/143
ostatní plocha/jiná plocha s celkovou výměrou 43 m2, rozdělena dle geometrického plánu č. 45718/2019 schvalují prodej manželům Novákovým, trvale bytem Wenzigova 1308/21, Vinohrady, 120 00
Praha 2 za cenu 15 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 42a/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, prodeje parcely č. 423/3
zahrada s celkovou výměrou 23 m2, rozdělena dle geometrického plánu č. 457-18/2019 schvalují prodej
manželům Novákovým, trvale bytem Wenzigova 1308/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2 za cenu 15 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 42b/2019 bylo schváleno.

c) Žádost o prodej pozemku p.č. o výměře 378/25m2 paní Trstěnické (Sedlčany).
Návrh usnesení: Zastupitelé nesouhlasí s prodejem pozemku s odůvodněním, že přes příslušný
pozemek je jediný přístup k sousední parcele, jejímž vlastníkem je pan Mauer, proto obec podrží
uvedený pozemek ve svém vlastnictví, aby nedocházelo k případným sousedským sporům.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Usnesení č. 43/2019 nebylo schváleno.

Zdrželi se 0

d) Žádost o prodej pozemku p.č. 378/41 o výměře 286 m2 manželům Vachůtkovým.
Návrh usnesení:
Zastupitelé berou na vědomí.

e) Žádost o prodej pozemku p.č.v 574/6 o výměře 1.381m2 manželům Rybínovým
Návrh usnesení:
Zastupitelé nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 574/6. Navrhují prodat manželům Rybínovým pouze
část tohoto pozemku, aby získali přístup k silnici. Zbylou část pozemku si chce obec ponechat, aby na
místě mohla zřídit místo např. pro kontejnery na separovaný odpad apod. Jednáním s manžely
Rybínovými zastupitelé pověřují starostu R. Kmoška.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Usnesení č. 44/2019 bylo schváleno.
5)

Zdrželi se 0

Parkoviště u školy

Starosta zastupitele informoval o projektu parkoviště u školy. Vzhledem k časové tísni a vytíženosti
stavebních firem navrhují zastupitelé realizaci projektu odložit na rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s realizací projektu Parkoviště u školy v roce 2020 a pověřují starostu R. Kmoška
jednáním s KÚ Pardubice o možnosti čerpání dotace přidělené na tento projekt až v roce 2020.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Usnesení č. 45/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

6)

Rozvoj a modernizace odborné učebny na Základní škole a Mateřské škole Trstěnice.

Starosta informuje o zrušení výběrového řízení na realizaci projektu Rozvoj a modernizace odborné
učebny na ZŠ a MŠ Trstěnice a rozdělení tohoto původního projektu na dvě dílčí výběrové řízení na
vybavení odborných učeben a konektivitu.
Starosta informoval zastupitele o tom, že při realizaci projektu došlo k navýšení projektu Modernizace
odborné učebny o instalaci ozvučení učebny za cenu 10.241 Kč.
Zastupitelé berou na vědomí.
7) Hřbitovní zeď
Starosta informoval zastupitele o pomalém průběhu realizace projektu a navrhují oslavit pana Bolcára,
aby pomohl při realizaci stavby, aby byla dokončena v řádném termínu. Jednáním pověřují starostu R.
Kmoška.
Návrh usnesení:
Zastupitelé berou na vědomí.
8)

Chodník k ZŠ Trstěnice

Starosta informoval zastupitele o průběhu stavby.
.
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí se schválením dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Chodník podél silnice III/36020
k základní a mateřské škole Trstěnici“, v němž se posunuje termín dokončení stavby na 30. 10. 2019.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 46/2019 bylo schváleno.
9)

Proti 0

Zdrželi se 0

Dotace z MMR na opravu místní komunikace od „Dolní“ ke Krejsovým.

Starosta informuje o stavu dotace z MMR na opravu místní komunikace a seznamuje přítomné
s administrativními kroky, které je nutné pro získání dotace udělat.
Návrh usnesení:
Zastupitelé berou na vědomí
10) Dožínky
Starosta informoval zastupitele o průběhu příprav dožínkové slavnosti. Zastupitelé pověřují starostu
jednáním se zástupci spolku Vojnarka o dělení zisku ze slavnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelé berou na vědomí.

11) Dotace pro školu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje ředitelku ZŠ a MŠ Trstěnice přípravou projektu na opravu elektroinstalace
v učebním pavilonu ZŠ Trstěnice.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 47/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.48
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka
Zápis byl vyhotoven dne: 22.8. 2019

Zdrželi se 0

Zapisovatel: M. Šplíchalová
Ověřovatelé: Pittner

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

Kubešová

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

Starosta:

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

