Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trstěnice
konaného dne 17. 6. 2020, od 18:30 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) 7 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 Kubešová, Kmošek T, , zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Omluveni: Doležal, Pittner
Hosté: -1) Schválení programu:
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
1.
2.
3.
4.

Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele
Majetkoprávní záležitosti.
Parkoviště u ZŠ a MŠ Trstěnice
Ostatní

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 44/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

2) Majetkoprávní záležitosti
a) Parcela 574/2 oddělena od 574/6.
Záměr obce zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. po dobu min. 15 dní, a to od 25.5.2020 do
11.6.2020. Po tuto dobu si občané obce mohli 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. 574/42 –
zahrada 204 m2, k.ú Trstěnice u Litomyšle manželům Rudolfu a Romaně Rybínovím Famfulíkova 1147/5 182 00Praha
8 -Kobylisy, za cenu 15 Kč/m2.
hlasování:
Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 45/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

b) Parcely pod silnicí III. třídy
Žádost na převod níže uvedených pozemkových parcel – silnice III. třídy.
Záměr obce zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. po dobu min. 15 dní, a to od 1.6.do 17.6.2020
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 schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 340/8- ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře
89 m2, p.p.č. 550/2- ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 68 m2, p.p.č. 1807/1- ostatní plocha/silnice o výměře
3.870 m2, p.p.č. 1807/6- ostatní plocha/silnice o výměře 23 m2, , vše v k.ú. Trstěnice u Litomyšle, z vlastnictví obce

Trstěnice, IČO: 00277509, Trstěnice 238 , 569 57 Trstěnice u Litomyšle, do vlastnictví Pardubického kraje, IČO:
70892822, Kom. náměstí 125, 532 11 Pardubice.
hlasování:
Pro
Proti 0
Usnesení č. 46/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

3) Parkoviště u ZŠ a MŠ Trstěnice
Komise předložila protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10. 6. 2020 a doporučuje
uzavřít SoD se společností, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídkou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na stavební práce „Parkoviště u Základní školy v
Trstěnici“ se společností TALLUS s.r.o. IČO: 03633047, Gagarinova 589/14, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové s nabídkou cenou 887.925,68 bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 47/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

4) Ostatní
a) Obnova zádržného systému III/360 20 Trstěnice
8.6. 2020 se konala schůzka se zástupcem Krajského úřadu, ohledně stavu komunikace III. třídy.
9.6.2020 se konala schůzka ohledně projektové dokumentace k zádržnému systému.
V dané lokalitě dojde k celkové obnově povrchu se všemi konstrukčními vrstvami, rozšíření komunikace na dva jízdní
pruhy s min. šířkou 2.5m, zádržný systém je plánován ocelový, v délce cca 156 m. celková délka rekonstrukce silnice
III. třídy je 200m. U rampy ke kostelu je plánována vpust pro odvod vody z komunikace na pozemek p.č. 234 –
vlastník obec Trstěnice. V části pod komunitním centrem dojde k rozšíření komunikace na 5,5m s výstavbou nové
opěrné zídky s římsou a zábradelním svodidlem. Pod příjezdem ke kancelářím ZD, dojde ke zpevnění svahu
geomřížemi + silniční ocelové vozidlo. Během realizace dojde k úplné uzavírce silnice. Objízdná trasa je navržena
přes „těhlák“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyjádřením k projektové dokumentaci: Obnova zádržného systému III/360 20
Trstěnice, investor : Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 48/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Rozvojový dokument
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozvojový dokument – strategie rozvoje obce Trstěnice.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 49/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

1) Prezenční listina
2) Pozvánka
Zápis byl vyhotoven dne: 17. června 2020.
Zapisovatel: M. Šplíchalová
Ověřovatelé:

Kubešová

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

Kmošek

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

Starosta:

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

