YZápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trstěnice
konaného dne 29. 7. 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 22.7.2020 do 29.7.2020. 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. Pittner, M. Lepéšová, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Omluveni: Doležal – příchod 18.30
Hosté: -1) Schválení programu:
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
1.
2.

Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele
Majetkoprávní záležitosti.

Decentralizovaný systém odpadních vod.
Předcházení vzniku bioodpadů
Program obnovy venkova 2020
Divadelní léto a dožínky 2020
7. Veřejné osvětlení
3.
4.
5.
6.
8.

Ostatní

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 53/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

2) Majetkoprávní záležitosti
a) Revokace usnesení č. 51/2020
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2020606/VB/01. Výkop v pozemkové parcele č. 176/7 k.ú. Trstěnice u Litomyšle bude zasypán a
hutněn po nejvýše 15 cm štěrkem fr. 16/32 mm ve výšce nejméně 0,5 m od vrchní hrany výkopu. Narušené drny
v blízkosti výkopu budou taktéž zasypány a uhutněny štěrkem, fr. 16/32 mm, vrstvou 0,1 m. Před započetím hutnění
bude přizván zástupce obce Trstěnice.
hlasování:
Usnesení č.

Pro
8
Proti 0
54/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

b) Pozemková parcela č. 51/29, oddělena od 51/21, k.ú Trstěnice u Litomyšle
Záměr obce zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. po dobu min. 15 dní a to od 12. 6. do 29. 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. 51/29
zahrada s výměrou 643 m2, k.ú Trstěnice dle GP-473-96/2020 u Litomyšle panu Zdeňku Pulkrábkovi, Dolní Újezd
594, PSČ 569 61 za cenu 15 Kč/m2.
hlasování:
Pro
8
Proti 0
Usnesení č. 55/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

3) Decentralizovaný systém odpadních vod.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují změnu koncepce systému odkanalizování obce, kde na místo centrální kanalizace bude
odkanalizování řešeno decentralizovaným systémem, tj. prostřednictvím DČOV.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 56/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

4) Předcházení vzniku bioodpadů
Starosta informoval zastupitele o znovupodání žádosti o kompostéry ve společném projektu obcí Trstěnice, Karle a
Chmelíku. Zájem o kompostéry byl použit z předcházejícího dotazníku.
ZO BERE NA VĚDOMÍ

5) Program obnovy venkova 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova evidenční číslo smlouvy:
OŽPZ/20/22710 ve výši 80.000,-Kč na projekt „Parkoviště u Základní a mateřské školy v Trstěnici – etapa II.
hlasování:
Pro 8 Proti 0
Usnesení č. 57 /2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

6) Divadelní léto, Dožínky
Starosta informuje o přípravách, kontrola plnění úkolů.
ZO BERE NA VĚDOMÍ
7) Veřejné osvětlení
Počet světelných bodů v obci 104 z toho 8 led svítidel, dále lampy se sodíkovou výbojkou 70w (94 ks) 2 ks – 250w.
celková investice na výměnu a přechod na led technologii se pohybuje okolo 8,5-10.000,-Kč za jeden světelný bod.
Celková cena projektu se bude pohybovat okolo 1 mil. Kč. s možností dotačního příspěvku do výše 50% nákladů.
Pro projekt je potřeba doložit technickou dokumentaci, další podklady. Úspora el. energie by se měla pohybovat nad
40%.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo nesouhlasí s výměnou elektrického osvětlení. Výměnu veřejného osvětlení realizovat nebudeme.
hlasování:
Usnesení č.

Pro
9
Proti 0
58/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8) Ostatní

a) Výstavba rodinného domu na p.p.č. 244/2 – SO 02.
Změna půdorysu stavby SO 02 nový rozměř 17x8 m, původně 11x8m, nebude realizováno spodní patro pod
„terénem“.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce nemá námitky na změny uvedené v popisu stavby v oznámení MěÚ Litomyšl č. 046705/2020.
Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti
Usnesení č.
59/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

b) ZŠ a MŠ Trstěnice
Starosta informuje o výsledku otevírání obálek s nabídkami na projekty: Modernizace učebny přírodních věd a
Modernizace Cvičné školní kuchyňky. Komise pro otevírání obálek doporučuje uzavřít smlouvy s nejvýhodnějšími
nabídkami.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na projekt „Modernizace učebny přírodních věd“
se společností KDZ, spol. s r.o. IČO: 15526691 ve výši 961.990,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 60/2020 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se 0

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na projekt „Modernizace cvičné kuchyňky“ a)
stavební práce úpravy se společností Ondřej Šafránek, Borská 343, Proseč, IČO: 02896711 ve výši 305.085,-Kč bez
DPH a na dodávku vybavení se společností KDZ, spol s.r.o. IČO: 15526691 ve výši 335.750,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 61/2020 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se 0

c) Rozpočtová opatření č. 4,5,6,
Starosta informuje o RO č.4,5,
ZO BERE NA VĚDOMÍ
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
o rozpočtových opatření rozpočtové opatření č. 6 (příjmy i výdaje ve výši 3.008.258,00 Kč).
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 62/2020 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se 0

Zápis byl vyhotoven dne: 29. července 2020.
Zapisovatel: M. Šplíchalová
Ověřovatelé:

Lepéšová

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

Pittner

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

Starosta:

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

