Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trstěnice
konaného dne 17. 10. 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 4.10. 2019 do 17. 10. 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 J. Doležal a P. Sigl, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
1) Schválení programu:
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
2) kontrola usnesení
3) majetkoprávní záležitosti
4) sbor dobrovolných hasičů
5) obnova místní komunikace čp. 173 – čp.193
6) ostatní
7) závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 48/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

2) Kontrola Usnesení
45/2019 – parkoviště u školy - starosta požádá o prodloužení termínu pro vyúčtování akce do 31.12. 2020.
Návrh usnesení:
- ZO bere na vědomí
3) Majetkoprávní záležitosti
a) Parcela č. 378/41
Záměr obce vyvěšen na úřední desce a v elektronické podobě v termínu od 2.10.2019 – 17.10.2019. Z řad veřejnosti
žádné dotazy nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce, v souladu s § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, prodej parcely č. 378/41 zahrada s
výměrou 286 m2, k.ú Trstěnice u Litomyšle schvaluje prodej manželům Vachutkovým, Trstěnice čp. 82, 569 57
Trstěnice u Litomyšle za cenu 15 Kč/m2.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 49/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Část parcela č. 486/1, st. par. 334 a část parcely 378/47 – starosta informoval o záměru směny části
pozemku parcely č. 486/, paní Macákové za pozemek st. parcela č. 334 a následného prodeje st. pozemku
p. 334 společně z částí parcely č. 378/47, panu Hárovníkovi, který projevil zájem. Zastupitelé se se situací
seznámí v terénu.
Návrh usnesení:
- ZO bere na vědomí

4) Sbor dobrovolných hasičů
a) Zásahové oděvy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na ro 2019 – II. kolo s evidenčním
číslem smlouvy OKŘ/19/24854 ve výši 27.000,-Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 50/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Žádost o dotaci na dopravní automobil
Starosta informuje o negativním výsledku žádosti, nízké bodové ohodnocení.
Návrh usnesení:
- ZO bere na vědomí
c) Kurz používání motorové pily pro zásahovou jednotku JPO
Kurz proběhne v první polovině ledna u nás v obci
Návrh usnesení:
- ZO bere na vědomí
5) Obnova místní komunikace č. 173 – čp. 193.
V rámci výběrového řízení bylo osloveno 6 společností, z nich v termínu předložili cenovou nabídku pouze dvě
společnosti SaM Silnice a mosty Litomyšl, a.s., 1.652 630,34,-Kč, STRABAG, a.s., 1.720.384,05. Smlouva o dílo
byla uzavřena dne 24.9.2019 z důvodu včasného zaslání potřebných dokumentů na Ministerstvo pro místní rozvoj
(termín do 30.9.2019). Vše bylo včas zasláno. Termín realizace je dle posledních informací v termínu
21. - 25.10. 2019. 24. a 25.10. bude silnice zcela uzavřena.
Návrh usnesení:
- ZO bere na vědomí

6) Ostatní
a) Vodovod
Starosta informoval o poruchách vodovodu, které se v posledních týdnech řešili v obci.
- 28. 8. 2019 – porucha čerpadla v hlavním vrtu. Výměna za záložní čerpadlo proběhla tentýž den (ve 23.40)
- 23. 9. 2019 – čerpadlo nevypínalo a běželo nepřetržitě. Vodojem se doplňoval velmi pomalu. Hrozilo shoření čerpadla. Při vytažení potrubí byla zjištěna díra. Opraveno provizorně, doporučena výměna za nerezové potrubí (ve
vrtu je 9 šestimetrových trubek, doporučeno vyměnit alespoň 4 trubky, které jsou ve vrtu ponořeny ve vodě).
- 3.10. 2019 – prasklé potrubí před čp. 155
- 6.10. 2019 – vysoká koncentrace chloru v čp. 139 – bílá voda, dlouhá doba odčeření, - předáno k řešení správci
vodovodu. Jinde nebylo hlášeno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výměnou čerpadla a stávajícího potrubí za nerezové v hlavním vrtu veřejného vodovodu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 51/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Dožínky
Informace o vyúčtování dožínek
Návrh usnesení:
- ZO bere na vědomí
c) Žádost do DPS
Starosta informoval o zařazení žádosti paní Zdeňky Láznické, Trstěnice čp.44 do pořadníku o umístění v DPS.
Návrh usnesení:

-

ZO bere na vědomí

d) Rozpočtová opatření
Starosta informoval o rozpočtových opatření č. 6,7,8,9
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
o rozpočtových opatření rozpočtové opatření č. 6 (příjmy i výdaje ve výši 472.315,-Kč).
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 52/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
o rozpočtových opatření rozpočtové opatření č. 7 (příjmy i výdaje ve výši 657.000,-Kč).
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 53/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
o rozpočtových opatření rozpočtové opatření č. 8 (příjmy i výdaje ve výši 1.032.137,-Kč).
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 54/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
o rozpočtových opatření rozpočtové opatření č. 9 (příjmy i výdaje ve výši 0,-Kč).
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 55/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Veřejné osvětlení
1) Doplnění veřejného osvětlení u čp. 181 a čp. 189.
Podány dvě nabídky: Elektro Šudoma (nabídková cena 202.016,-Kč s DPH), p. Moravec Rohozná (nabídková cena
229 973 Kč s DPH).
e)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku společnosti Elektro Šudoma na doplnění veřejného osvětlení u čp. 181 a čp.
189 za nabídnutou cenu 202.016,-Kč s DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 56/2019 bylo schváleno.
2) Žádost o doplnění světla před čp. 103
Dne 17. 10. 2019 telefonicky požádal p. Karlík o doplnění světla na betonový sloup před domem.
Zastupitelstvo obec neuvažuje o dalším navyšování počtu světel u čp. 103, stávající počet světel považuje za
dostačující.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o navýšení počtu světel u čp. 103.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 57/2019 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

f) Podpora DS Mraveniště
17. 9. 2019 Rozhodnuto o poskytnutí dotace – 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022
- možno čerpat až 3.744 900,-Kč na provoz se spoluúčastí 5% obce.
18.9.2019 kontrola z KHS – bez závažných nedostatků
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí
g) Dopravní značení
Bylo doplněno dopravní značení v obci – kolem školy a u čp. 173 a čp 259.

Návrh usnesení:
- ZO bere na vědomí
h) Provoz MŠ o podzimních prázdninách
Starosta informoval zastupitele o provozu MŠ v době podzimních prázdnin.
Návrh usnesení:
- ZO bere na vědomí
ch) KULTIVACE TERÉNNÍ BRÁZDY TRSTĚNICE parc.č.773, 768, 765 k ochraně pozemků před
erozní činností vody.
Starosta informuje o oznámen o zahájení řízení ve věci KULTIVACE TERÉNNÍ BRÁZDY TRSTĚNICE
parc.č.773, 768, 765 k ochraně pozemků před erozní činností vody ze dne 16.10.2019.
Návrh usnesení:
- ZO bere na vědom
7) Závěr.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka
Zápis byl vyhotoven dne: 17. října 2019
Zapisovatel: M. Šplíchalová
Ověřovatelé:
Sigl

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

Doležal

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

Starosta:

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

