Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trstěnice
konaného dne 3. 6. 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 27.5.2020 do 3.6.2020. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající dále konstatoval, že v době zahájení je přítomno podle prezenční listiny (příloha č. 1) 9 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, P.Sigl, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Omluveni: --Hosté: J. Sigl
1) Schválení programu:
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele
Kontrola usnesení.
Majetkoprávní záležitosti.
Kultura
Ostatní

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Usnesení č. 39/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

2) Kontrola usnesení

splněno
3) Majetkoprávní záležitosti
a) Parcely č. 54/29 a 49/5.
Záměr obce zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. po dobu min. 15 dní a to od 15.5.do 2.6.2020
Po tuto dobu si občané obce mohou vyžádat informace týkající se převáděného majetku, vyjadřovat se k
uvažovaným převodům nemovitostí, případně předkládat své nabídky.
K záměru se nikdo nevyjádřil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce, v souladu s § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje prodej parcely č. 54/29
zahrada s výměrou 16 m2 a parcelu č. 49/5 – travní porost s výměrou 341 m2, k.ú Trstěnice u Litomyšle panu Jiřímu
Šibravovi, Trstěnice čp. 267, 569 57 Trstěnice u Litomyšle za cenu 15 Kč/m2.
hlasování:
Pro
9
Proti 0
Usnesení č. 40/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

b) Parcela č. 1738/1
Záměr obce zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. po dobu min. 15 dní a to od 14. 5. do
1. 6. 2020 Po tuto dobu si občané obce mohou vyžádat informace týkající se převáděného majetku, vyjadřovat se k
uvažovaným převodům nemovitostí, případně předkládat své nabídky.
K záměru se nikdo nevyjádřil.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce, v souladu s § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje prodej parcely č. 1738/1
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 111 m2, k. ú Trstěnice u Litomyšle panu Karlu Vejrychovi, Trstěnice čp.
20, 569 57 Trstěnice u Litomyšle za cenu 15 Kč/m2.
hlasování:
Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 41/2020 bylo schváleno.
c)

Zdrželi se 0

St. p. 252 zastavěná plocha s nádvořím a p.p.č. 347 - zahrada

Dle znaleckého posudku bude určena cena nemovitosti k dalšímu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce, v souladu s § 41, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje koupi stavební parcely č.
252 – zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 211 m2 a pozemkovou parcelu č. 347 – zahrada s výměrou 204 m2 za
kupní cenu 1.830.000,-Kč. Kupující ponese náklady na sepsání kupní smlouvy, zápisu do katastru a přepojení
elektrické energie.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 42/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

4) Kultura
Diskuse k pořádání divadelního léta, Trstěnických dožínek. Každý zastupitel před hlasováním vyjádřil svůj názor.
Do diskuse se zapojil i J. Sigl
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s pořádáním divadelního léta a Trstěnických dožínek v termínu 21. - 23. srpen 2020 a souhlasí
s rozdělením úkolů.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 43/2020 bylo schváleno.

Proti 4

Zdrželi se 0

5) Ostatní
Starosta informoval zastupitele o stavu jednání v projektu decentralizovaného systému DČOV.
Zápis byl vyhotoven dne: 3. června 2020.
Zapisovatel: M. Šplíchalová
Ověřovatelé:

Doležal dne ........................................…
Sigl

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

Starosta:

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

