
Zápis z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Trstěnice 

konaného dne 25. 3. 2021, 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 17.3.2021 do 25.3.2021. 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, Lépešová, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

 

Omluveni: Pittner, Kmošek Tomáš 

Hosté:  

 

1) Schválení programu: 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

 

1. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele  

2. Kontrola usnesení 

3. Majetkoprávní záležitosti 

4. Bytové hospodářství 

5. ZŠ a MŠ Trstěnice 

6. Rozpočtové opatření 

7. Ostatní 

8. Závěr 

 

Návrh usnesení: 

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

 

Výsledek hlasování:  Pro   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8/2021 bylo schváleno. 

 

2) Kontrola usnesení 

Zo bere na vědomí 

 

3) Majetkoprávní záležitosti 

 
a) pronájem části p.p.č. 1736/2 

 

Záměr obce byl v souladu s § 39, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích zveřejněn na úřední desce a desce umožňující 

dálkový přístup v termínu od 2.3. do 18.3.2021. bez dotazů z řad veřejnosti.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice v souladu § 41, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, schvaluje pronájem části pozemkové 

parcely č. 1736/2 manželům Milanovi a Nadě Bubnovým, Trstěnice 28, za cenu 100 Kč/rok. Nájemce pozemku umožní 

přístup ke studánce. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  7 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

 



 

b) Prodej st. p. č. 404 

 

Záměr obce byl v souladu s § 39, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích zveřejněn na úřední desce a desce umožňující 

dálkový přístup v termínu od 1.3. do 16.3.2021. bez dotazů z řad veřejnosti.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice v souladu § 41, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, schvaluje záměr prodeje stavební 

parcely č. 404, manželům Petrovi a Marii Bartošovým, Trstěnice 46, za kupní cenu na 50,-Kč/m2.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.  10/2021 bylo schváleno. 

 

 

4) Bytové hospodářství 

Starosta předložil informace k výdajům a příjmům bytového hospodářství. V kvalitě bytů, energetické náročnosti, 

vybavení jsou velké rozdíly, nejlépe je vybaven bytový dům čp. 6 a domov chráněného bydlení - čp. 251.  

 

ZO Bere na vědomí a pověřuje starostu a Josefa Doležala k dopracování návrhu nových nájemních smluv 

a informování nájemníků o zvýšení nájemného.   

 

5) ZŠ a MŠ Trstěnice 

a) server 

V základní škole je zastaralý server, bez větší investice 10 let. V posledních letech byla vybavena škola novou IT 

technikou, vyšší náročnost je kladena také na online výuku. Nový server se bude pohybovat okolo 150.000,-Kč bez DPH. 

Starosta navrhuje omezení investic, které nejsou nezbytně nutné a uhradit server z rozpočtu školy, případně rezervního 

fondu. Finanční situaci školy následně vyhodnotit září/říjen a projednat případné navýšení rozpočtu.   

 

Návrh usnesení:  

Server bude pořízen z rozpočtu školy a z rezervního fondu.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11/2021 bylo schváleno. 

 

b) Žádost o podporu z MF 

 

Podpora škol z programu MF. Připraven projekt na rekonstrukci rozvodů nn v pavilonu B, část pavilonu A, výměna 

podlah ve vybraných třídách, server.  Realizace pouze v případě schválení podpory.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje investiční záměr a podání žádosti na projekt „Rekonstrukce v Základní škole 

v Trstěnici“ v rámci Programu Ministerstva financí -29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny 

Parlamentu vlády ČR, Podprogramu 298D2280 - Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního 

školství v působnosti obcí, Výzva VPS - 228 - 3 – 2021. 
 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12/2021 bylo schváleno. 

 

6) Rozpočtové opatření 

 

Starosta informuje o rozpočtovém opatření č.1 

ZO Bere na vědomí.  

 

7) Ostatní 

a) Dotační podpory - Místní energetická koncepce 

 
Dokument pro lepší finanční, ekologické hospodaření s energiemi, návrh využití obnovitelných zdrojů. Zhodnocení 

současného stavu veřejného osvětlení, obecních budov, spotřeb energií zhodnocení možnosti využití obnovitelných zdrojů.   

 

-odloženo 



 
b) Zastávky, chodník, podél silnice III. třídy 

 
V rámci rekonstrukce silnice III. třídy v obci je nutné upravit nástupiště autobusových zastávek. Zastávky musí splňovat 

současné normy, z tohoto důvodu budou umístěny v jízdním pruhu. Předmětem řešení je zastávka U Prostřední, U 

Hasičárny směr Svitavy.  Chodník v části DPS-prodejna COOP.  

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Prodin a.s. na vytvoření projektové dokumentace „Chodník 

k prodejně COOP, Trstěnice + nástupiště autobusových zastávek“ 

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13/2021 bylo schváleno. 

 
c) Májová křídlovka 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelé rozhodli o zrušení letošního ročníku Májové křídlovky. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14/2021 bylo schváleno. 

 
d) Žádost - Zdravotní klaun, o.p.s. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelé souhlasí s příspěvkem ve výši 1.000,- Kč pro Zdravotního klauna, o.p.s.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 15/2021 bylo schváleno. 

 
Následující zasedání zastupitelstva obce bude 29. 4. 2021 v zasedací místnosti obce Trstěnice od 18.00. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:17 hod.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 2. 2021 

 

 

Zapisovatel: M. Šplíchalová 

 

Ověřovatelé:  Lépešová  dne ........................................… 

  

  Krejsová  dne ........................................… 

 

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

 

 

 

 

  


