
Zápis z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Trstěnice 

konaného dne 7. 5. 2020, 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 30.4.2020 do 7.5.2020. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 
Předsedající dále konstatoval, že v době zahájení je přítomno podle prezenční listiny (příloha č. 1) 7 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 P. Pittnera, M. Lepéšovou, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly 

vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Omluveni: Kmošek T., J. Doležal 

Hosté:  

1) Schválení programu: 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

 

1. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele  

2. Kontrola usnesení. 

3. Majetkoprávní záležitosti. 

4. Ostatní 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program zasedání. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 28/2020 bylo schváleno. 

2) Kontrola usnesení 

splněno 

 

3) Majetkoprávní záležitosti 

a) Žádost p. Vincenta 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje záměr prodeje části 

pozemkové parcely č. 378/127 ostatní plocha ostatní komunikace, obklopující p.č. 378/128. Podmínkou je vytvoření 

geometrického plánu na náklady kupujícího. Cena 15 Kč/m2. Prodávaná část parcely je v žádosti označena červeným 

ohraničením. 

 

hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.  29/2020 bylo schváleno. 

 

b) Žádost p. Vejrycha 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje záměr prodeje pozemkové 

parcely č. 1738/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 111 m2.  Cena 15 Kč/m2. 

 

hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 30/2020 bylo schváleno. 

 

 



c) Návrh koupě, pronájmu stodoly u čp. 94 

 

Dle znaleckého posudku bude určena cena nemovitosti k dalšímu jednání.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí s odkoupením stodoly u čp. 94, parcela st. 242 a přilehlé zahrady p.č. 347.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 31/2020 bylo schváleno. 

4) Ostatní 

a) DČOV 

Starosta informoval zastupitele o stavu zájmu občanů o decentralizovaný systém domovních čistíren 

odpadních vod. 

Zastupitelé se dohodli, že budou informovat občany o DČOV během května a června prostřednictvím 

informačních letáků. 

 

- ZO bere na vědomí 

 

b) MŠ a ZŠ Trstěnice 

S. Kubešová, ředitelka ZŠ a MŠ Trstěnice, informoval zastupitele, že 18. 5. 2020 se otevře MŠ.  

Ředitelka ZŠ a MŠ Trstěnice požádala o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole a 

nejnižšího počtu dětí v základní škole.  

Zastupitelé projednali prázdninový provoz MŠ. Mateřská školka bude uzavřena od 20. července do 23. srpna 

2020.  

Starosta informoval o stavu žádostí na projekty v ZŠ a MŠ Trstěnice – oprava kuchyňky a rozvoj 

přírodovědného vzdělávání v ZŠ Trstěnice.  

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí s udělením výjimky z počtů žáků ze školního zákona č. 561/2007 Sb. a vyhlášky č. 48/2005 §4 

odst. 1, pro ZŠ a MŠ Trstěnice. Předpokládaný počet žáků ve školním roce 2020/2021 je 95 žáků.  

            

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 32/2020 bylo schváleno. 

 

Zastupitelé souhlasí s udělením výjimky dle 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Předpokládaný počet dětí ve 

školním roce 2020/2032 je 25 dětí.  

       

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 33/2020 bylo schváleno. 

  

c) Divadelní léto a trstěnické dožínky 

Pardubický kraj nebude v roce 2020 poskytovat podporu kulturních akcí. (COVID-19) 

návrh starosty rozhodnout o pořádání této akce do 3.6.2020. 

 

- ZO bere na vědomí 

 

d) Žádost  

a. Linka bezpečí  

Návrh usnesení:  

Zastupitelé neschvalují žádost o podporu provozu Linky bezpečí z.s. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 1  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 34/2020 bylo schváleno. 

 

e) Průběh a příprava akcí 

e.1. Přístupová cesta ke Žroutově stodole. 

Poptávaná ohrada, kovové trny, sloupky, půlráhna loupaná, VTI, + montáž  

Nejvýhodnější nabídku s garancí montáže předložila společnost Bekr servis.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelé schvalují nabídkovou cenu na dřevěnou ohradu od společnosti Bekr servis, Borová 349, 569 82, IČO: 

60125012 ve výši 113 763,-Kč 

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 35/2020 bylo schváleno. 

 



 

e.2. Parkoviště  

Vydáno stavební povolení na zbudování parkoviště u ZŠ a MŠ Trstěnice. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelé schvalují vypsání výběrového řízení na akci: Parkoviště u základní a mateřské školy.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 36/2020 bylo schváleno. 

 

e.3. Opěrná zídka 25 m - k zabezpečení sesouvající se místní komunikace na pozemku p.č. 470 - 

91 800,- bez DPH p- zavřel 

 

- ZO bere na vědomí 

 

e.4. Zastupitelé rozhodli o podání žádosti o dotaci na dodávku pro hasiče 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o dotaci na dopravní automobil pro JPO Trstěnice. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 37/2020 bylo schváleno. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.15 hod. 

 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 7. května 2020. 

 

 

Zapisovatel: M. Šplíchalová 

 

Ověřovatelé:  Pittner  dne ........................................… 

  

  Lepéšová dne ........................................… 

 

  Starosta:  dne ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


