
Zápis z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Trstěnice 

konaného dne 29. 4. 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 22.4.2021 do 29.4.2021. 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 T. Kmošek, P. Sigl, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

 

Omluveni: Doležal 

Hosté: -- 

 

1) Schválení programu: 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

 

1. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele  

2. Kontrola usnesení 

3. Majetkoprávní záležitosti 

4. Kompostéry, POV 

5. Ostatní 

6. Závěr 

 

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. 16/2021 bylo schváleno. 

 

2) KONTROLA USNESENÍ 

ZO bere na vědomí 
 

3) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

a) Záměr obce prodeje nemovitosti – parcel č. 339/3, 339/2,335,336,334,340/11 a část 340/25 vše v k.ú 

Trstěnice u Litomyšle 

 

Záměr obce byl v souladu s §39, odst.1 zákona 128/2000Sb. o obcích zveřejněn na úřední desce a desce umožňující 

dálkový přístup, a to v termínu 13.4-29.4.2021.  

 

Zájem o koupi těchto parcel projevili Josef Doležal a pan Hrinda.  

 

Starosta navrhuje odložit rozhodnutí na další zasedání a seznámit zájemce o postupu při rozhodování.  

 

Návrh usnesení: 

- Odloženo 

-  

b) Pan Zdeněk Půlkrábek a paní Iva Půlkrábková projevili zájem o koupi části pozemkové parcely č.  

54/8, k.ú Trstěnice u Litomyšle 

 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí se záměrem prodeje části pozemkové parcely č. 54/8, k.ú Trstěnice u Litomyšle.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  0 Proti 8  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 17/2021 nebylo schváleno. 

 

c) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019414/VB/1 

Přípojka k čp. 168 -knn, realizace 2020, ČEZ Distribuce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019414/VB/1.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 18/2021 bylo schváleno. 

 

d) Bytové hospodářství – nájmy 

 

Zastupitelé prodiskutovali možnosti navýšení nájmů v obecních bytech, možnosti oprav bytu v hasičárně. Rozhodnutí 

odložili na příští zasedání zastupitelstva.  

 

-odloženo 

 

4) MÍSTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE 

Zastupitelé se seznámili s možností vytvoření místní energetické koncepce a využitím obnovitelných energetických 

zdrojů v návaznosti na dotační možnosti. Možnost získání dotace 70 % na způsobilé výdaje.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje zadání vytvoření místní energetické koncepce firmě PKV Build, s.r.o., za 

předpokladu získání dotace.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 19/2021 bylo schváleno. 

 

5) KOMPOSTÉRY, POV  

Komise pro otevírání obálek na projekt „Předcházení vzniku bioodpadu v obcích Trstěnice, Karle a Chmelík“, 

doporučuje uzavřít smlouvu se společností ELKOPLAST CZ, s.r.o. Nabídková cena je 1.427.000 bez DPH.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje výsledek veřejné soutěže a souhlasí s uzavřením smlouvy na projekt „Předcházení 

vzniku bioodpadu v obcích Trstěnice, Karle a Chmelík se společností ELKOPLAST CZ, s.r.o.  

 

Výsledek hlasování:  Pro    8  Proti  0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 20/2021 bylo schváleno. 

 

e) Dotace pro Divadelní spolek Vojnarka - na pártystan a kroje, ozvučení 

 

Starosta informoval zastupitel o získání dotace pro Divadelní spolek Vojnarka. 
 

ZO bere na vědomí 

 

f) Smlouva č. OKŘ/21/1538   na hasičskou dodávku 

Veřejnoprávní Smlouva o poskytnutí  individuální účelové dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2021. Výše 

dotace od Pardubického kraje je 300.000,-Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OKŘ/21/71538 s Pardubickým krajem na 

dotaci ve výši 300.000,-Kč na pořízení dopravního automobilu - hasičskou dodávku.   
 

 

Výsledek hlasování:  Pro  8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 21/2021 bylo schváleno. 



6) OSTATNÍ 

a) Rozpočtové opatření 2 a 3.  

 

- Rozpočtové opatření č. 2 

 

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. 2  (příjmy i výdaje ve výši 540 930,00 Kč). 

 

Výsledek hlasování:  Pro  8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 22/2021 bylo schváleno. 

 

- Rozpočtové opatření č. 3 ve výši 33.041,08,-Kč 

 

-ZO bere na vědomí 

 

 

Následující zasedání zastupitelstva obce bude 27. 5. 2021 v zasedací místnosti obce Trstěnice od 18.00. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:12 hod.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 4. 2021 

 

 

Zapisovatel: M. Šplíchalová 

 

Ověřovatelé:  Sigl    dne ........................................… 

  

  Kmošek   dne ........................................… 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo v 18.00 zasedací 

místnosti obecního úřadu v Trstěnici dne 29. 4. 2021. 

Přítomni zastupitelé: Kmošek R., Krejsová, Lépešová, Sigl, Šplíchalová, Kmošek T., Kubešová, Pittner,  

Omluveni:   Doležal 

Hosté:    -- 



 

 

ZO schválilo: 

16/2021 zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program zasedání     8-0-0 

18/2021 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019414/VB/1     8-0-0 

19/2021 zadání vytvoření místní energetické koncepce firmě PKV Build, s.r.o.     8-0-0 

20/2021 výsledek veřejné soutěže a souhlasí s uzavřením smlouvy na projekt „Předcházení vzniku bioodpadu 

  v obcích Trstěnice, Karle a Chmelík se společností ELKOPLAST CZ, s.r.o.     8-0-0 

 

21/2021 uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OKŘ/21/71538 s Pardubickým krajem na dotaci ve výši 300.000,-Kč na pořízení 

dopravního automobilu - hasičskou dodávku.         8-0-0 

 

22/2021 v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o rozpočtových opatření 

rozpočtové opatření č. 2  (příjmy i výdaje ve výši 540 930,00 Kč).     8-0-0 

 

 

 

 

 

ZO neschválilo: 

 

17/2021 záměre prodeje části pozemkové parcely č. 54/8, k.ú Trstěnice u Litomyšle    8-0-0 

 

ZO bere na vědomí 

- Kontrolu usnesení  

- Získání dotační podpory na pořízení vybavení pro Divadelní spolek Vojnarka 

- RO č. 3 

 

 

 

 

Roman Kmošek 

Starosta 

Ověřovatelé    

Kmošek T.            Sigl P.  

 


