
Zápis z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Trstěnice 

konaného dne 18. 12. 2020, od 17:00 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 11.12.2020 do 18.12.2020. 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 Kubešovou a Doležala, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly vzneseny 

žádné protinávrhy. 

 

Omluveni: M. Lepéšová 

Hosté:  

 

1) Schválení programu: 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

 

1. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele  

2. Žádosti MMR 

3. POV - Pardubický kraj 

4. Ostatní 

 

Návrh usnesení: 

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

 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 81/2020 bylo schváleno. 

 

2) Žádosti MMR 

a) Obnova místních komunikací 

 

Žádost na vybrané místní komunikace označené v pasportu místních komunikací jako 18d, 19d, 6d, 7d, 8d a 5c. 

Obnovou se rozumí dorovnání stávajícího živičné vrstvy asfaltovým krytem a doplnění krajnic recyklovaným asfaltem.  

Celková délka obnovy 1 322m . 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační 

titul 117D8210A – obnova místních komunikací v obci Trstěnice.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 82/2020 bylo schváleno. 

 

b) Obnova lávek  

 

Žádost na 2 lávky, které jsou evidovány v majetku obce Trstěnice U voříškových a u zdravotního střediska. 

Pozinkovaná konstrukce se zinkovanými rošty.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační 

titul 117D8210 C – obnova lávek v obci Trstěnice.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 83/2020 bylo schváleno. 

 

 



3) Žádost POV 

Program obnovy venkova možná nebude ani vyhlášen, ale žádost připravit můžeme-podání žádosti na vybudování 

parkoviště u hřbitova. 

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy vesnice Pardubického kraje na na 

vybudován parkoviště u Hřbitova. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 84/2020 bylo schváleno. 

 

 

4) Ostatní  

a) Rozpočtová opatření č. 13 a 14 

 

Starosta informuje o |RO č. 13 ve výši 33.852,-Kč a RO 72.500,-Kč 

 

ZO bere na vědomí 

 

b) Inventurní komise 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje členy inventarizační komise: Šplíchalová, Sigl, Krejsová, Hermanová a předsedu 

inventarizační komise Pittnera.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 85/2020 bylo schváleno. 

 
Následující zasedání zastupitelstva obce bude 29.12.2020 v zasedací místnosti obce Trstěnice od 17.00. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 17.28 hod.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18. prosince 2020. 

 

 

Zapisovatel: M. Šplíchalová 

 

Ověřovatelé:  Kubešová  dne ........................................… 

  

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

 

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

 

 

 

 

  


