
Zápis z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Trstěnice 

konaného dne 27. 5. 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 19. 5. 2021 do 27. 5. 2021. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 
Předsedající dále konstatoval, že v době zahájení je přítomno podle prezenční listiny (příloha č. 1)  9 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 S. Kubešovou, P. Pittnera, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly vzneseny 

žádné protinávrhy. 

 

Omluveni:  

Hosté: -- 

 

1) Schválení programu: 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

 

1. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele  

2. Kontrola usnesení 

3. Majetkoprávní záležitosti 

4. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Trstěnice za rok 2020 

5. Závěrečný účet obce Trstěnice za rok 2020 

6. Základní škola a mateřská škola Trstěnice 

7. Ostatní 

8. Závěr 

 

Návrh usnesení: 

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

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 25/2021 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 

 

Josef Doležal učinil prohlášení dle §83 odst. 2, zákona 128/2000 Sb.   

 

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.  

Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 29.4.2021 odloženo z důvodů více zájemců o koupi.  

Dne 19.5.2021 žadatel pan Hrinda, emailem sdělil stažení žádosti o odkoupení pozemků.  

 

Návrh usnesení: 

 

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

č. 339/3 -zahrada s výměrou 198 m2, parcelu č. 339/2-zahrada s výměrou 252 m2, parcelu č. 335 – zahrada s výměrou 695 

m2, parcelu č. 334 zahrada s výměrou 414 m2, parcela č. 340/11 – ostatní plocha/ostatní komunikace s výměrou 568 m2, 

část pozemkové parcely č. 340/25 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, která bude rozdělena geometrickým plánem 



dle zveřejněného záměru prodeje, kupujícímu panu Josefovi Doležalovi, Trstěnice 258, 569 57 Trstěnice u Litomyšle za 

kupní cenu 15,-Kč/m2. Geometrický plán, případně další náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  8 Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení č.  26/2021 nebylo schváleno. 

 

 

b) Záměr obce prodeje nemovitosti  - dle GP- č. 486-4/2021, Geodézie Polička s.r.o.  

 

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 1.3-17.3.2021.  

Z řad veřejnosti nebyly učiněny dotazy.  

Navrhovaná kupní cena – 50,-Kč/ m2, zastavěná plocha, 15,- Kč/ m2. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice v souladu § 41, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, dle geometrického plánu č. 486-

4/2021, Geodézie Polička s.r.o., Tyršova 161, Polička, schvaluje prodej pozemkové parcely č. 574/23 - ostatní plocha/ost. 

komunikace o výměře 84 m2, parcela č. 574/43 - ostatní plocha /jiná plocha o výměře 82 m2, dále Díl „c“ – oddělen od 

pozemku parc. č. 574/1- lesní pozemek -  o výměře 18 m2 a díl „a“ oddělen od pozemku parc. č. 574/23 - ostatní 

plocha/ostatní komunikace – o výměře 6 m2, vše v k.ú Trstěnice u Litomyšle, kupujícímu panu Robertovi Nedomovi, 

trvale bytem Provazníkova 1249/33, Černá Pole, 613 00 Brno za celkovou kupní cenu 3.600,-Kč. Kupující nese náklady 

spojené s převodem nemovitostí.   
 

Výsledek hlasování:  Pro  9 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 27/2021 nebylo schváleno. 

 

4) ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE TRSTĚNICE ZA ROK 2020 

Závěrečný přezkum proběhl v pátek 12. 5. 2021, bez vad a nedostatků.  

Stav účtu obce ke dni 31.12.2020 je + 13.135.612,79,-Kč, Hospodářský výsledek za rok 2020 +3.920.626,85,-Kč 

Závěrečná zpráva auditora byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a desce umožňující vzdálený přístup v termínu 

od 12.5.2021 do 27.5.2021.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Trstěnice za rok 2020 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením 

obce Trstěnice, a to bez výhrad. (stavy účtů k 31. 12. 2020 ve výši 13.135.612,79,-Kč). 

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 28/2021 bylo schváleno. 

 

5) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TRSTĚNICE ZA ROK 2020 

a) Závěrečný účet obce 

Závěrečný účet obce byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a desce umožňující vzdálený přístup v termínu od 

12.5.2021 do 27.5.2021.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku Obce Trstěnice za rok 2020, a to bez výhrad (hospodářský výsledek: 

+3.920.626,85,-Kč). 

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.  29/2021 bylo schváleno. 

 
b)  příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola Trstěnice 

 
Roční účetní závěrka byla zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a desce umožňující vzdálený přístup v termínu od 

12.5.2021 do 27.5.2021.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Trstěnice za rok 2020, a to bez 

výhrad. Ztráta – 40.772,90,-Kč. bude uhrazena z rezervního fondu v celé výši. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 30/2021 bylo schváleno. 



6) ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TRSTĚNICE 

a) Ředitelka školy informuje o plánu letních prázdnin v mateřské škole v Trstěnici od 19. 7. do 22. 8. 2021 

 
Návrh usnesení:    

Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s termínem letních prázdnin v MŠ Trstěnice. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    9   Proti  0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 31/2021 bylo schváleno. 

 

b) Výjimka z počtu dětí v ZŠ Trstěnice 

Předpokládaný počet žáků ve školním roce 2020/2021 je 95 žáků. 

 

Návrh usnesení:    

Zastupitelé souhlasí s udělením výjimky z počtů žáků ze školního zákona č. 561/2007 Sb. a vyhlášky č. 48/2005 §4 odst. 

1, pro ZŠ a MŠ Trstěnice.  

 

Výsledek hlasování:  Pro    9   Proti  0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 32/2021 bylo schváleno 

7) OSTATNÍ 

a) Box zásilkovny 

 

Volně stojící box, rozměr 1950x525x640 m, napájeno solárním panelem. Pro obec neplynou žádné povinnosti, možno 

uzavřít nájemní smlouvu na 500,-Kč bez DPH/rok.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřením smlouvy pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování se společností 

Zásilkovna s.r.o., Lihovarská1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  9 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.  33/2021 bylo schváleno. 

 

b) Smlouva POV 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, evidenční číslo 

smlouvy: OŽP/21/72111. Výše poskytované dotace je 110.000,-Kč  

 

Výsledek hlasování:  Pro  9 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.  34/2021 bylo schváleno. 

 

c) Výsledek hospodaření vodovodu 

 

Starosta zveřejnil dne 7. 5. 2021 na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup.  Výsledek bude zveřejněn na 

internetových stránkách obce, v sekci vodovod.  

 

ZO bere na vědomí 

 

d) Dopravní automobil hasičů 

 

Zastupitelstvo uskutečnění výběrové řízení na dopravní automobil pro hasiče. Otevírání obálek se uskuteční 11.6. 2021. 

Do komise pro otevírání obálek jsou jmenování: T. Kmošek, M. Vejrych, Kašpar. Náhradník Marta Lépešová.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele nové hasičské dodávky v souladu se směrnicí 

obce 1/2019 stanovující způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  9 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.  35/2021 bylo schváleno. 

 

e) Rozpočtové opatření č. 4 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 



Následující zasedání zastupitelstva obce bude 24. 6. 2021 v zasedací místnosti obce Trstěnice od 18.00. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hod.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 5. 2021 

 

 

Zapisovatel: M. Šplíchalová 

 

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

  

  Pittner   dne ........................................… 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


