
Zápis z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Trstěnice 

konaného dne 29. 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) 6 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 Kmošek a Lépešová, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

 

Omluveni: Kubešová, Pittner, Krejsová 

Hosté:  

 

1) Schválení programu: 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

 

1. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele  

2. Rozpočtová opatření 

3. Rozpočet na rok 2021 

4. Ostatní 

 

Návrh usnesení: 

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

 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 86/2020 bylo schváleno. 

 

2) Rozpočtová opatření 

Starosta předložil RO č. 15.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o 

rozpočtových opatření rozpočtové opatření č. 15 (příjmy i výdaje ve výši 646 272,00 Kč).  

 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 87/2020 bylo schváleno. 

 

3) Rozpočet na rok 2021 

a) Rozpočet obce 

Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu byl v souladu s §11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněn 

na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup v termínu od 4.12.2020 do 29.12.2020. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2021 ve výši 10,733 tis Kč.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 88/2020 bylo schváleno 

 

b) Rozpočet ZŠ a MŠ Trstěnice 

 

Návrh usnesení:  



Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okr Svitavy na rok 2021 ve 

výši 13,660 tis. Kč. 

 
Výsledek hlasování:  Pro  6 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 89/2020 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okr Svitavy na roky 2022-

2024.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  6 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 90/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 17.59 hod.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 5. ledna 2021. 

 

 

Zapisovatel: M. Šplíchalová 

 

Ověřovatelé:  Kmošek   dne ........................................… 

  

  Lépešová  dne ........................................… 

 

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

 

 

 

 

  


