
a) Zápis z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Trstěnice 

konaného dne 22. 7. 2021, od 19:00 hodin. 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Trstěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 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 14. 7. 2021 do 22. 7. 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 J. Krejsovou, J. Doležala, 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. Divadelní spolek VOJNARKA 

5. Obnova veřejného osvětlení 

6. MEK 

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. 47/2021 bylo schváleno. 

 

2) KONTROLA USNESENÍ 

ZO bere na vědomí 

3) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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 1.-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. 378/154, ostatní plocha/jiná plocha o rozloze 778 m2 odděleno v GP č. 492-31/2021 vyhotovitel: Vratislav 

Harašta, Vendolí 68, PSČ 569 14 , IČO: 09576096 manželům Monice a Davidovi Burdovým, Trstěnice 37 za kupní cenu 

15,-Kč/m2. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 48/2021 bylo schváleno. 

 

c) 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 1.-.21.7. 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. 378/155, ostatní plocha/jiná plocha o rozloze 406 m2 odděleno v GP č. 492-31/2021 vyhotovitel: Vratislav 

Harašta, Vendolí 68, PSČ 569 14 , IČO: 09576096 Manželům Jiřímu a Zdeně Kovářové, Trstěnice 260 za kupní cenu 15,-

Kč/m2. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 49/2021 bylo schváleno. 

 

4) Divadelní spolek VOJNARKA 

V rámci projektu pořízení pro kulturní a spolkovou činnost v obci Trstěnice financování společného projektu. Projekt je 

zaměřena na dovybavení spolkového a kulturního života v obci, bude sloužit všem spolkům, základní škole Trstěnice 

apod. působící v naší obci.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje účelovou investiční dotaci na projekt pořízení pro kulturní a spolkovou činnost 

v obci Trstěnice pro Divadelní spolek VOJNARKA, IČO:67440541 ve výši 617 184,99 Kč. Po ukončení projektu bude 

vytvořeno vyúčtování a případný přebytek vrácen na účet obce Trstěnice.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  9 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 50/2021 bylo schváleno. 

 

5) Obnova veřejného osvětlení 

Starosta informoval zastupitele o možnosti čerpaní podpory na obnovu VO z programu Efekt.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvem obce Trstěnice byla schválena smlouva o dílo s názvem „Snížení energetické náročnosti a světelného 

znečištění veřejného osvětlení v obci Trstěnice“ s Agenturou regionálního rozvoje ČR, MOLATRADE a.r.o. Osek nad 

Bečvou 207, 751 22 Osek nad Bečvou.  

 
Výsledek hlasování:  Pro  9 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 51/2021 nebylo schváleno. 

 

6) Místní energetická koncepce 

Starosta informuje o získání dotace na pořízení strategického dokumentu místní energetické koncepce.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou Místní energetické koncepce a 

poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  9 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 52/2021 bylo schváleno. 

7) Ostatní 

a) oprava silnice III. třídy 

Výběrové řízení se výrazně prodloužilo, stavba nezačal v termínu 1.7.2021. v současnosti se řeší časový harmonogram 

jednotlivých etap, zároveň co nejmenší komplikace pro chod obce (škola, sklizně plodin). Minimální uzavírky. Neobejde 

se však bez kompletního uzavření silnice od mostu u Zachrových směr Karle, částečně most u Zachrových a uzavření 

Zachrův most - škola. Krajský úřad svolal dvě jednání přímo v obci pro zjištění místních poměrů před stavbou. Termín 

zahájení stavby se pohybuje v rozmezí 2-4 týdnů, dle projednání potřebných dokumentů na příslušných úřadech.   

 

ZO bere na vědomí 

  

b) Předcházení vzniku bioodpadu 

Starosta určuje S. Kubešovou pro zajištění letáku s informacemi ke kompostování a možnostem ukládání odpadu 

v obci.  

 

d) Dožínková slavnost, divadelní léto, výročí hasičů 

Starosta informoval o průběhu příprav dožínkové slavnosti.  

 



ZO bere na vědomí 

 

e) Hasiči – auto 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou za dopravní automobil a poskytnutou 

dotací z vlastních zdrojů.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  9 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 53/2021 bylo schváleno. 
 

f) Škola  

Ředitelka informovala zastupitele o tom, že odešel školní server. Dále zastupitele diskutovali možnost zřídit funkci 

zástupce ředitele nebo administrativního pracovníka na částečný úvazek. Ředitelka připraví do zářijového zasedání 

analýzu situace.  

 

Zo bere na vědomí 

 

g) Vodovod  

Dotace od pardubického kraje ve výši 840.000,-Kč na obnovu vodovodu etapa I.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé obce Trstěnice schvalují smlouvu o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/21/73875 na projekt „Oprava 

vodovodu Trstěnice – I. etapa“. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  9 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 54/2021 bylo schváleno. 
 

 

Následující zasedání zastupitelstva obce bude 26.8. 2021 v zasedací místnosti obce Trstěnice od 19 hodin.  

 

Zasedání bylo ukončeno v 21:00 hod.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 7. 2021 

 

 

Zapisovatel: M. Šplíchalová 

 

Ověřovatelé:  Krejsová  dne ........................................… 

  

  Doležal   dne ........................................… 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


