
Zápis z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Trstěnice 

konaného dne 13. 12. 2019 od 18:00 hodin 

  
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Trstěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin v zasedací místnosti 

OÚ. 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18 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 5.12. 2019 do 13. 12. 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 zastupitel-

stva, 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 S. Kubešovou a P. Pittnera, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly 

vzneseny žádné protinávrhy. 

1) Schválení programu: 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

 

         1) Schválení programu 

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní záležitosti 

4) Vodní hospodářství 

5) Odpadové hospodářství 

6) Rozpočet obce na rok 2020 

7) Rozpočet ZŠ a MŠ Trstěnice 

8) Vyhlášky 

9)  Žádosti 

10) Možnosti nakládání s odpadními vodami 

11) Ostatní 

 

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. 66/2019 bylo schváleno. 

2) Kontrola Usnesení 

- Bere na vědomí 

3) Majetkoprávní záležitosti 

a) Odkup parcely č. 378/105 - ostatní komunikace/ostatní plocha – 17 m2 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce, v souladu s § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje koupi parcely č. 378/105 - 

ostatní komunikace/ostatní plocha s výměrou 17 m2, k.ú Trstěnice u Litomyšle za cenu 15 Kč/m2 

 

Výsledek hlasování:  Pro  8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 67/2019 bylo schváleno. 

 

b) Prodej parcely č. 176/14 - ostatní komunikace/ostatní plocha 101 m2 oddělena od parcely č. 176/7 

 
Záměr obce vyvěšen na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup v termínu od 21.11.2019 do 13.12. 2019.  

Z řad veřejnosti připomínky nebyly. 

 

Návrh usnesení:  



Zastupitelstvo obce, v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje prodej parcely č. 176/14 

ostatní plocha /ostatní komunikace s výměrou 101 m2, k.ú Trstěnice u Litomyšle, která je oddělena dle geometrického 

plánu č.461-539/2019 za cenu 15 Kč/m2 panu Rosendorfovi, Trstěnice 113, 569 57 Trstěnice u Litomyšle.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 68 /2019 bylo schváleno. 

 

c) Prodej parcely č. 51/28 - ostatní plocha/ostatní komunikace 82 m2 oddělena od parcely č. 51/21 

 

Záměr obce vyvěšen na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup v termínu od 27.11.2019 do 13.12. 2019.  

Z řad veřejnosti připomínky nebyly. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce, v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje prodej parcely č. 51/21 

ostatní plocha /ostatní komunikace s výměrou 87 m2, k.ú Trstěnice u Litomyšle, která je oddělena dle geometrického 

plánu č. 460-198/2019 za cenu 15 Kč/m2 manželům Veronice a Davidovi Hubinkovým, Trstěnice 248, 569 57 

Trstěnice u Litomyšle. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.69/2019 bylo schváleno. 

 

d) Prodej části parcely č. 486/1 - ostatní plocha/ostatní komunikace 8.404 m2 a odkup stavební 

parcely č. 334  

 

Žádost paní Macákové na odkup části pozemku navazující na nemovitost v jejím vlastnictví. Jedná se o svažitý 

pozemek. Starosta konstatuje, že prodej je možný, nesmí být však zamezen průchod uličkou. Hranice pozemku byly 

v terénu pro lepší přehlednost vytyčeny. Při vyměřování musí být přítomen zástupce obce. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelé souhlasí s prodejem části parcely č. 486/1 - ostatní plocha/ostatní komunikace paní Macákové. Parcela č. 

486/1 má rozlohu 8.404 m2, paní Macákové bude prodána část pozemku podle geometrického plánu. Stávající ulička 

vedoucí přes pozemek musí být zachována. Při vyměřování geometrického plánu na uvedených parcelách musí být 

přítomen zástupce obce. 

 

Zastupitelé souhlasí s převodem st. p. č.334 na obec a následný prodej panu Hárovníkovi, který vyslovil zájem o koupi 

tohoto pozemku.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.70 /2019 bylo schváleno. 

 

e) Prodej části parcely č. 378/47 - ostatní plocha/ostatní komunikace 8.404 m2 a 378/121 a st. 334 

 

Dne 11.11. 2019 byla schůzka na místě (Sigl, Šplíchalová, Kmošek R., Hárovník a domluvili se na průběhu nové 

hranice.  

 

Proti tomu to záměru se vyslovil pan Stráník Josef. Má obavy o neprůchodnost stávající pěší stezky.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelé souhlasí s prodejem části parcely č. 378/47 - ostatní plocha/ostatní komunikace (rozloha parcely 8.404 m2) 

a 378/121 a st. 334 panu Hárovníkovi Trstěnice 213. 569 57 Trstěnice u Litomyšle. Při vyměřování geometrického 

plánu na uvedených parcelách musí být přítomen zástupce obce. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.71 /2019 bylo schváleno. 

 

f) ČEZ – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

Č. IV-12-2019414/VB/01 se společností ČEZ distribuce, a.s. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 72/2019 bylo schváleno. 

 



4) Vodní hospodářství  

a) Cena vodného na rok 2020 

 

Provozovatel VHOS, a.s. navrhuje zvýšení ceny vodného o 7,3 %, tj. o 2,41 Kč/m3 z důvodu růstu cen energii, růstu 

mezd. Od 1. 5. 2019 bude DPH na vodné sníženo na 10 %.  

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného na rok 2020 ve výši 35,46 Kč za m3. Cena je bez DPH.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 73/2019 bylo schváleno. 

 

b) Rekonstrukce vodovodního řádu od. čp. 124 – čp. 262 

 

Jedná se o nejporuchovější část vodovodu (od čp. 128-262) 2015-2019 cca 8 poruch, kdy bylo prasklé potrubí, z tohoto 

důvodu byla vytvořena v roce 2017 projektová dokumentace, na výměnu celého úseku. 

Rozpočet stavby je 5.145.682,72,-Kč. Dokumentace obsahuje výměnu vodovodního řádu, propojení pod silnicí III. 

třídy k čp. 35, obnovu místní komunikace, výměna šoupat, TDI, přepojení 13 ks přípojek, přípojka pro hydrant, 

napojení na stávající řád. 

 V případě nezískání dotačních prostředků na výše uvedenou akci bude smlouva o dílo s vítěznou společností zrušena. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na akci: „Oprava vodovodu Trstě-

nice – I. etapa“.  

 
Výsledek hlasování:  Pro  8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.   74/2019 bylo schváleno. 

 

5) Odpadové hospodářství 

a) poplatek za domovní odpad 

starosta:  

Liko, a.s. zvedá poplatek za jednoho občana z 684,-Kč na 708,00Kč, tj. 3,5 % 

Částka se skládá: 

 svoz komunálního odpadu  530,-Kč 

separovaný odpad  144,-Kč 

nebezpečný odpad    34,-Kč   

 

V ceně je jeden svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, druhý platí obec. V roce 2019 byla částka 22.000,-

Kč. Celkové příjmy za zpětný odběr separovaného odpadu v roce 2019- 86.000,-Kč – pokrývá tuto položku.  

Nutné je změnit sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Při posledních svozech nebyla respektován „řád“ 

na svozových místech. Docházelo k samovolnému ukládání všech možných dopadů. Nejhorší situace nasztala na 

podzim tohoto roku, kdy na všech svozových místech byl odpad, který neodpovídal  - nebezpečnému. Svozová 

společnost odmítla přebírat tyto místa. Obec poskytla zaměstnance i přesto se nepodařilo všechen odpad odvést. 

Část byla z dobré vůle zaměstnanců odvezena další pracovní den.  

 

Odpadové hospodářství je vyrovnané a není nutné navyšovat v následujícím roce tento poplatek. Důležitá je však 

osvěta v rámci třízení a zodpovědnosti při ukládání nebezpečného a velkoobjemového odpadu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za domovní odpad na rok 2020 ve výši 550,-Kč.  

 
Výsledek hlasování:  Pro  8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.   75/2019 bylo schváleno. 

   

b) zavedení povinnosti sběru jedlých olejů a tuků 

  

Na základě vyhlášky 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 

soustřeďování složek komunálního odpadu. (viz. příloha). Podstatnou změnou, kterou vyhláška přináší, je 

zavedení povinnosti sběru jedlých olejů a tuků. Toto ustanovení vyhlášky nabývá účinnosti 1.1. 2020. Nádoba na sběr 

jedlých olejů a tuků bude umístěna u obchodu. 

 

Návrh usnesení:  



Zastupitelstvo obce schvaluje umístění nádoby na sběr jedlých olejů a tuků a souhlasí s uzavřením smlouvy o prodeji 

odpadních jedlých tuků a olejů pro výrobu biopaliv v rámci směrnice 2009 se společností FABIO PRODUKT spol. 

s r.o. se sídlem Holín 92, 506 01 Jičín. 

 

 
Výsledek hlasování:  Pro  8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 76/2019 bylo schváleno. 

6) Rozpočet obce na rok 2020 

Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu byl v souladu s §11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. 

zveřejněn na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup v termínu od 14.11.2019 do 13.12.2019 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce ve výši 13.102 tis. Kč.  

 
Výsledek hlasování:  Pro  8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 77/2019 bylo schváleno. 

7) Rozpočet ZŠ a MŠ Trstěnice 

Ve 21.00 hod. odešla Mgr. Simona Kubešová. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okr Svitavy na rok 2020 

ve výši 10. 275 tis. Kč 

 
Výsledek hlasování:  Pro  7 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 78/2019 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okr Svitavy 

(viz příloha). 

 
Výsledek hlasování:  Pro  7 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 79/2019 bylo schváleno. 

8) Vyhlášky 

a) OZV- Poplatek ze psů 

Současný poplatek za psa je 40,-Kč za každého dalšího 60,-Kč. Návrh na navýšení za každého psa 60-Kč za každého 

dalšího 90,-Kč. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Trstěnice č. 1/2019, o místním poplatku 

ze psů.  

 
Výsledek hlasování:  Pro  7 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 80/2019 bylo schváleno. 

 

b) OZV- stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trstěnice.  

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Trstěnice.  

 
Výsledek hlasování:  Pro  7 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 81/2019 bylo schváleno. 

 

c) Tržní řád 

 

Jedná se o zákaz podomního prodeje, nikoliv stánkového prodeje před obchodem apod. 

 



Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení obce č. 1/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce 

Trstěnice. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  7 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 82/2019 bylo schváleno. 

9) Žádosti 

a) Fond ohrožených dětí – žádost o příspěvek na činnost. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelé zamítá žádost FOD o příspěvek na činnost.  

Odůvodnění: Zastupitelé preferují podporu místních sociálních organizací. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  7 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 83/2019 bylo schváleno. 

 

b) Farní charita Litomyšl 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro Farní charitu Litomyšl ve výši 10.000,-Kč. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  7 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 84/2019 bylo schváleno. 

 

c) Projekt Sociální auto – Dětské centrum Svitavy 

DCS nabízí možnost pronájmu reklamy na vozidle, které bude v okrese Svitavy fungovat jako sociální auto.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelé zamítají možnost pronájmu reklamní plochy na sociálním autě Dětského centra Svitavy. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  7 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 85/2019 bylo schváleno. 

 

10) Možnosti nakládání s odpadními vodami 

Starosta informoval o účasti zastupitelů na semináři o projektu decentralizovaného systému domovních čistíren 

odpadních vod. Jedná se o možnost řešení otázky odpadních vod v obci a využití financování projektu z dotačních 

programů.  

 

- ZO bere na vědomí 

11) Rozpočtová opatření 

Starosta informoval o rozpočtovém opatření č. 11 ve výši 0,-Kč.  

Jedná se o zaúčtování dotace na učebnu ve škole na jiné paragrafy, dle požadavků dotace.  

 

Starosta informoval o rozpočtovém opatření č. 12 ve výši 3 109 800 Kč. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

a rozpočtových opatření rozpočtové opatření č. 12 (příjmy i výdaje ve výši 3.109.800,-Kč). 
 

Výsledek hlasování:  Pro  7 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 86/2019 bylo schváleno. 

12) Ostatní 

a) KULTIVACE TERÉNNÍ BRÁZDY TRSTĚNICE parc.č.773, 768, 765 k ochraně pozemků před 

erozní činností vody.  

 

Starosta informoval o jednání dne 11.11.2019, kterého se zúčastnili zástupce petičního výboru, vlastník pozemku – p. 

Jokeš, za obec: Doležal, Sigl, Šplíchalová, Kmošek R. Preferovaná má být zadní cesta od Karle, s možnou výlukou 

během dlouhodobého deštivého počasí.  

Výsledek prozatím nebyl zaslán.  


