
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Trstěnice konaného  

dne 4. 11. 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 27. 10. 2021 do 4. 11. 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 Sigl, Pittner 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. Základní škola  

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.  59/2021 bylo schváleno. 

 

2) KONTROLA USNESENÍ 

ZO bere na vědomí 

3) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

a) Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ distribuce 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice v souladu § 41, odst. 1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, s uzavřením Smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti IV-12-20119220/VB/1, Trstěnice, parcela 62/1-knn.  

- 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 60/2021 bylo schváleno. 

 

b) Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ distribuce 

 

Návrh usnesení: 

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

zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2020606/VB/1, Trstěnice, parcela 178/1-knn. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.  61/2021 bylo schváleno. 

18:30 příchod Jaroslava Krejsová 

 

 

 



c) Žádost o odkoupení části pozemkové parcely č. 511/15 

 

Žádost doručena emailem.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice v souladu § 39, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, neschvaluje vyvěšení záměru 

prodejem části pozemkové parcely č. 511/15, ostatní komunikace/ostatní plocha, k.ú. Trstěnice u Litomyšle Podmínkou 

pro odkup je uhrazení geometrického plánu.  

- 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 62/2021 bylo schváleno. 

 

d) Žádost na odkoupení částí pozemkových parcel č. 250/3 a 250/2 

 

Žádost doručena emailem.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice v souladu § 39, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, neschvaluje vyvěšení záměru 

prodejem části pozemkové parcely č. 250/3 a 250/2, obě ostatní komunikace/ostatní plocha, k.ú Trstěnice u Litomyšle. 

Podmínkou je uhrazení Geometrického plánu.  

- 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.  63/2021 bylo schváleno. 

 

4) ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Nákup serveru školy- hardwarové i softwarové vybavení v celkové výši 178.156,77-Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje převedení částky 125 761,27 Kč z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ a 

MŠ Trstěnice. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.  64/2021 bylo schváleno. 

 

5) OSTATNÍ 

1) Divadelní léto, dožínky 

 

Starosta předložil vyúčtování. 

 

ZO bere na vědomí. 

  

2) DPS 

Dle pořadníku byla obsazen byt č.1 od 1.11.2021.   

 

ZO bere na vědomí 

 

3) Vodovod 

 

Z důvodu souběhu plynovodu a kabeláže ve vlastnictví CETIN (telefon, optika atd.) nelze využít metodu berstliningem 

– bezvýkopová metoda, není dostatečná vzdálenost pro umístění stroje do výkopu. Realizovat se musí výkopem. S tím 

souvisí i časová náročnost oproti avizované době (konec října). 

 

Z důvodu ponížení dotace z žádaných 1.435.000 Kč na 840.000 Kč (realizace 3.474.848,85,-Kč) starosta navrhuje 

nerealizovat řízený protlak pod silnící zakončený na zahradě u čp. 35. akce by měla být spojena z realizací v další etapě 

oprav, aby se nevstupovalo a nerozkopávala zbytečně zahrada dvakrát. Tato část vodovodu je zatím bez zásadních poruch 

– bude vyjmuto z rozpočtu opravy.  

 

ZO bere na vědomí. 

 

Dále zastupitelstvo pověřuje starostu, aby zjistil cenovou nabídku na vytvoření asfaltového povrchu cesty od čp. 195 

k čp.149 (cesta má být opravena po výkopových pracích při rekonstrukci vodovodu). 

 



4) Předcházení vzniku bioodpadu - kompostéry 

 

Kompostéry byly rozvezeny zájemcům, kteří podepsali smlouvy u zápůjčce. Několik kompostérů je ještě k dispozici.  

 

ZO bere na vědomí. 

5) Veřejné osvětlení 

 

Projekt byl upraven dle požadavků. Světelné body budou doplněny pouze u hlavní silnice, na MK dojde k výměně bodů 

za úspornější led osvětlení. Dotace je určována dle míry úspory energie - pro naší obec je výše dotace 1.170.960,-Kč 

včetně DPH, celkové náklady projektu dle rozpočtu je 1.598.879,48 vč. DPH.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s předložením žádosti do programu Ministerstva průmyslu a obchodu – Národního 

plánu obnovy – Rekonstrukce veřejného osvětlení.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.  65/2021 bylo schváleno. 

 

e) MMR -MK 

 

Znovu podání do nové výzvy na obnovu MK.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační 

titul DT 117d8210A – obnova místních komunikací v obci Trstěnice.  

 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.  66/2021 bylo schváleno. 

 

 

f) Rozpočtové opatření 

RO jsou zveřejněny na webu obce v sekci rozpočet.  

 

- RO č. 10, 13 

 

ZO bere na vědomí 
 

- RO č. 11,12 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o 

rozpočtových opatření rozpočtové opatření č.11 (příjmy i výdaje ve výši 227.650,00 Kč) a rozpočtové opatření č. 12 

(příjmy i výdaje ve výši 568.748,00 Kč).  

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 67/2020 bylo schváleno. 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 20:00 hod.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 4.11.2021 

 

 

Zapisovatel: M. Šplíchalová 

 

Ověřovatelé:  Pittner   dne ........................................… 

  

  Sigl   dne ........................................… 

 

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

 

 


