Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trstěnice
konaného dne 2. 7. 2020, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Trstěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.15 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 24.6.2020 do 2.7.2020. 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 Krejsová, Pittner, zapisovatelem S. Kubešová. Nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Omluveni: Pittner, Šplíchalová
Hosté: Glassner,
1) Schválení programu:
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 50/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

2) Kontrola usnesení

-ZO bere na vědomí
3) Majetkoprávní záležitosti
a) El. Přípojka k novostavbě parc. č. 179/1
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Trstěnice nesouhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-2020606/VB/01. Vedení nn požaduje napojení z vrchní trasy z důvodu zabránění rozkopání
účelové komunikace.
hlasování:
Usnesení č.

Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
51/2020 bylo schváleno.

4) Ostatní

a) inzerce
Starosta informoval zastupitele o možnosti inzerce v MF Dnes k 20. letům kraje.
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Trstěnice nesouhlasí s inzercí v MF Dnes.
hlasování:
Usnesení č.

Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
52/2020 bylo schváleno

b) Statek u „“Vlachů“

Starosta informoval o situaci spojenou s nadstandartními srážkami. Voda tekla z pole údolím okolo statku u Vlachu.
Poničila cestu, koryto bylo vybráno. Situace se v průběhu června několikrát opakovala. V měsíci červnu napršelo
oko 240l na m2, standartní úhrn srážek v měsíci červnu je 70-80 l na m2.
Předseda družstva ZD Trstěnice /polnosti v nájmu/ zadal studii na firmě AGROPROJEKT. Studie by měla zhodnotit
území a doporučit agrární popř. technická doporučení, aby bylo zabráněno erozi a splavu půdy z tohoto území.
Vlastníci pozemků v údolí bylo doporučeno odstranění překážek zabraňující případnému toku vody.
Do diskuse se zapojil p. Glassner, popsal škody, průběh toku vody a nastínil varianty možného řešení.
Obec bude iniciovat setkání a jednání za účelem řešení výše uvedené situace a zamezení s vlastníky pozemků, ZD
Trstěnice a obcí Trstěnice
-

ZO bere na vědomí

Zápis byl vyhotoven dne: 2. července 2020.
Zapisovatel:

Kubešová

Ověřovatelé:

Krejsová

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

Pittner

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

Starosta:

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

