
Zápis z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Trstěnice 

konaného dne 24. 6. 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 16. 6. 2021 do 24. 6. 2021. 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 M. Lépešová, P. Sigl, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

 

Omluveni: T. Kmošek, J. 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. JPO - DA 

5. Divadelní léto, Dožínky 

6. Ostatní 

7. Závěr 

 

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. 36/2021 bylo schváleno. 

 

2) KONTROLA USNESENÍ 

ZO bere na vědomí 
 

3) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

a) Žádost – odkup části parcely pč. 511/15.  

Žadatel chce odkoupit část výše uvedené parcely. Uvedený pozemek navazuje na jeho pozemky.  

V případě prodej nebude umožněn přístup k dmu čp. 218. Prodej nelze uskutečnit.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice nesouhlasí s prodejem části pozemkové parcely č. 511/15, k.ú Trstěnice u Litomyšle.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 37/2021 bylo schváleno. 

 

b) Záměr obce  

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 7.-23.6. 2021.  

Z řad veřejnosti nebyly žádné dotazy.   

 

Návrh usnesení: 

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



parcely č. 378/59, ostatní plocha/ostatní komunikace o rozloze 204 m2 – označená jako díl „a“ v GP č. 490-4/2021 

vyhotovitel: Ing. Petr Dvorský – OSVČ, Havlenova 73/20 639 00 Brno -Štýřice , IČO: 72404728 Manželům Kristýně a 

Václavovi Hladilovi za kupní cenu 15,-Kč/m2. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  6 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 38/2021 bylo schváleno. 

 

c) Prodej louky a lesa mezi Chmelíkem a Trstěnicí 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice v souladu § 41, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, souhlasí s koupí pozemkových 

parcely č. 1084, lesní pozemek s výměrou 1.650 m2, p.p.č 1085, lesní pozemek s výměrou 669 m2, p.p.č 1807 lesní 

pozemek s výměrou 21.544 m2, p.p.č. 1088 lesní pozemek s výměrou 1.615 m2, p.p.č 1089/2 lesní pozemek s výměrou 

1.990 m2 vše v k.ú Trstěnice u Litomyšle za kupní částku 10,-Kč za 1 m2. Dále p.p.č. 1082, trvalý travní porost s výměrou 

7.223 m2, p.p.č. 1077 trvalý travní porost s výměrou 10.493 m2, p.p.č. 1089/3 trvalý travní porost s výměrou 4.401 m2, 

p.p.č. 1076/7 ostatní plocha s výměrou 756 m2, p.p.č. 1090 trvalý travní porost s výměrou 360 m2  vše k.ú. Trstěnice u 

Litomyšle  za kupní částku 20,-Kč za 1 m2. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  5 Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení č. 39/2021 bylo schváleno. 

 

J. Krejsová příchod v 18:30 

  

d) Odkup pozemků v lokalitě za školou od pana Sotony 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemků v lokalitě za fotbalovým hřištěm přibližně 11.700 m2 za cenu 150 

Kč/m2.Kupní smlouva bude uzavřena po vytvoření geometrického plánu. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  5 Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení č. 40/2021 bylo schváleno. 

 

e) Uzavření nových nájemních smluv s nájemci obecních bytů a stanovení výše nájemného 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nových nájemních smluv s nájemci v obecních bytech a stanovením měsíční výše 

nájemného na 50 Kč/m2 obytné plochy. Měsíční nájemné z nebytových prostor (sklep, balkon) bude 20 Kč/m2. Ti, kteří 

využívají obecní pozemky v okolí obecních bytů jako zahrádku, zaplatí nájemné za využití pozemku 100 Kč/rok. Každý 

rok se bude výše nájemného zvyšovat o 10 Kč/m2 až do roku 2025. V domově chráněného bydlení se výše měsíčního 

nájemného stanovuje na 50 Kč/m2, v následujících letech se měsíční nájemné bude zvyšovat o 5 Kč/m2 až do roku 2025.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  6 Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení č. 41/2021 bylo schváleno 

4) JPO - DA 

Dne 11.6.2021 proběhlo otevírání obálek k veřejné zakázce na: Dodávky hasičského dopravního automobilu pro JSDH 

obce Trstěnice“. Výzva byla zveřejněna v souladu se směrnicí obce Trstěnice. Výběrová komise doporučuje uzavřít 

kupní smlouvu s nejvýhodnější nabídkou.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodání hasičského dopravního automobilu pro 

Jednotku požární ochrany obce Trstěnice s dodavatelem MotoTrade VM, s.r.o., Lipová 151, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 

288 22 498.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  7 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 42/2021 nebylo schváleno. 

 

5) DIVADELNÍ LÉTO, DOŽÍNKY  

Starosta informoval zastupitele o přípravách Trstěnického divadelního léta. Dožínky se spojí s oslavami 145. výročí 

založení SDH Trstěnice. Na dožínkách vystoupí Moravanka a Dolnovanka. Výtěžek z celého festivalu připadne obci 

Trstěnice. Úkoly si zastupitelé rozdělí stejně jako v loňském roce. 

 

ZO bere na vědomí 

 



6) OSTATNÍ 

a) Školská rada 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce jmenuje do školské rady příspěvkové organizace Základní škola a mateřské škola Trstěnice, okres 

Svitavy, Trstěnice - Mgr. Marcelu Šplíchalovou.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  6 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.  43/2021 bylo schváleno. 

 

Odchod M. Lépešová v 20:10. 

 

b) Aktualizace směrnice o zadávání zakázek 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelé schválili aktualizaci směrnice o zadávání veřejných zakázek. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  6 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.  44/2021 bylo schváleno. 

 

c) Zadání zakázky na zhotovení parkoviště u hřbitova 

 

Návrh usnesení: 

souhlasí se zadáním stavebních prací na zhotovení parkoviště u hřbitova, zídka u kanceláře ZD, obnova chodníku u 

Zachrova mostu firmě Petr Nevrkla, Karle 77, 568 02 IČ: 43508731.   

 

Výsledek hlasování:  Pro  6 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.  45/2021 bylo schváleno. 

 

 

d) Finanční dar pro MŠ Trstěnice 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí s přijetím účelově určeného daru ve formě finančního příspěvku ZD Trstěnice na dopravu dětí MŠ 

Trstěnice do Pasíček. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  6 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.  46/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Následující zasedání zastupitelstva obce bude 22.7. 2021 v zasedací místnosti obce Trstěnice od 19 hodin.  

 

Zasedání bylo ukončeno v 20:30 hod.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 6. 2021 

 

 

Zapisovatel: M. Šplíchalová 

 

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

  

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

 

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

 

 

 

 


