Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trstěnice
konaného dne 23. 1. 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 16.1. 2020 do 23.1. 2020. 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. Sigl a M. Lepéšová, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Omluveni: Jaroslava Krejsová
1) Schválení programu:
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele
Kontrola usnesení
VŘ- oprava vodovodu – I. etapa
Žádosti o dotace
žádosti
Ostatní

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 1/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

2) Kontrola Usnesení
-

Bere na vědomí

3) VŘ- oprava vodovodu – I. etapa
Dne 7.1.2020 byl starostou zveřejněna výzva k podání nabídky a další potřebné dokumenty na webových
stránkách obce, zároveň bylo osloveno 8 společností. Dne 16.1. večer zjistil starosta zveřejnění a zaslání nesprávného výkazu výměr. Jelikož by se nepodařilo prodloužit lhůtu o nezbytně nutnou dobu pro podání nabídky a vysoutěžit tak cenu do 31.1.2020- podmínka pro dotační program. Starosta zrušil výběrové řízení – Oznámením na webových stránkách obce a přímo osloveným společnostem. Veřejná soutěž bude vypsána opět v únoru, žádost o dotaci
bude podána v červnovém termínu.
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s navrženým postupem: výběrové řízení na zbudování vodovodu I. etapa se ruší. Výběrové
řízení bude vypsáno v únoru.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 2/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

4) Žádosti o dotace
a) Dotace na rekonstrukci kuchyňky v ZŠ a MŠ Trstěnice. Rozpočty kuchyňky: vybavení 400.000,-Kč,
elektřina ceníková 229.000,-Kč, stavební cca 200.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s navrženým rozpočtem k dotaci na rekonstrukci cvičné kuchyňky.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 3/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Žádost o dotaci na školní pomůcky, 3D tiskárna apod. Rozpočet cca 1 200 000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s navrženým rozpočtem k dotaci na pořízení školních pomůcek pro ZŠ a MŠ Trstěnice.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 4/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

5) žádosti
a)

pan Zdeněk Pulkrábek, syn paní Kopecké, má zájem o kus stráně pod domem – cca 630m2

Pan Pulkrábek podal žádost o odkoupení části pozemkové parcely č. 51/21, k.ú Trstěnice u Litomyšle. Jedná se o
svažitý pozemek pod parcelou č.51/18.
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s prodejem části pozemkové parcely č. 51/21 za předpokladu, že bude vytvořen geometrický
plán na náklady kupujícího.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 5/2020 bylo schváleno.

Proti 0

b) příspěvky
a. Domov pro seniory Sloupnice
b. Záchranná stanice Pasíčka
c. Záchranná stanice Vendolí
d. Pořádání Masopustu

Zdrželi se 0

8.000,-Kč
2.000,-Kč
2.000,-Kč
12 000,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s finančním darem z rozpočtu obce pro:
a.
b.
c.
d.

Domov pro seniory Sloupnice
Záchranná stanice Pasíčka
Záchranná stanice Vendolí
Pořádání Masopustu

Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 6/2020 bylo schváleno.

Proti 0

8.000,-Kč
2.000,-Kč
2.000,-Kč
12.000,-Kč

8-0-0
8-0-0
8-0-0
8-0-0

Zdrželi se 0

6) Ostatní
-

Kultivace terénní brázdy, vyřízena žádost na kácení dřevin rostoucí mimo les – náhradní výsadba u školy
(5 sakur, 2 javory, 3 kaštany)
plán kulturních akcí 2020

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka
Zápis byl vyhotoven dne: 23. ledna 2020.
Zapisovatel: M. Šplíchalová
Ověřovatelé:
Lepéšová

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

Sigl

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

Starosta:

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

Výpis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo v 18.00 zasedací
místnosti obecního úřadu v Trstěnici dne 23. 1. 2020.
Přítomni zastupitelé:
Omluveni:
Hosté:

ZO schválilo:
1/2020

Kmošek R., Doležal, Lépešová, Sigl, Šplíchalová, Kmošek T., Kubešová, Pittner,
Kmošek T.
Krejsová
---

Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele

8-0-0

2/2020

s navrženým postupem: výběrové řízení na zbudování vodovodu I. etapa se ruší. Výběrové řízení bude
vypsáno v únoru.
8-0-0

3/2020

s navrženým rozpočtem k dotaci na rekonstrukci cvičné kuchyňky.

8-0-0

4/2020

s navrženým rozpočtem k dotaci na pořízení školních pomůcek pro ZŠ a MŠ Trstěnice.

8-0-0

5/202

s části pozemkové parcely č. 51/21 za předpokladu, že bude vytvořen geometrický plán na náklady
kupujícího.
8-0-0

6/2020

souhlasí s finančním darem z rozpočtu obce pro:
a.
b.
c.
d.

Domov pro seniory Sloupnice
Záchranná stanice Pasíčka
Záchranná stanice Vendolí
Pořádání Masopustu

8.000,-Kč
2.000,-Kč
2.000,-Kč
12.000,-Kč

8-0-0
8-0-0
8-0-0
8-0-0

ZO bere na vědomí
kontrolu usnesení.
náhradní výsadba kolem školy
plán kulturních akcí

Roman Kmošek
Starosta
Ověřovatelé
Lépešová

Sigl

