
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Trstěnice konaného  

dne 9.12. 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 1.12.2021 do 9.12.2021. 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 T. Kmošek, M. Lépešová, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly vzneseny 

žádné protinávrhy. 

 

Omluveni: S. Kubešová, J. Krejsová 

Hosté: -- 

1) Schválení programu: 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

 

1. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele  

2. Kontrola usnesení 

3. Majetkoprávní záležitosti 

4. Vyhlášky obce 

5. Poplatky obce na rok 2022 

6. Příspěvky 

7. Žádost POV 

8. Rozpočet obce 

9. Ostatní 

10. 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.  68/2021 bylo schváleno. 

 

2) KONTROLA USNESENÍ 

ZO bere na vědomí 

3) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

a) Zastupitelé projednali žádost paní Sommerové o odkup pozemků p.č. 250/3 a 250/2 Prodej uvedených pozemků 

by znemožnil přístup k sousední stavební parcele č. 395. Starosta se pokusil dojednat s paní Sommerovou 

výměnu části jejího pozemku, aby byla zvětšena cesta k bytovému domu a dala se udržovat traktorem. Paní 

Sommerová tuto možnost odmítla. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé nesouhlasí s prodejem pozemků p. č. 250/3 a s částí pozemku 250/2. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 69/2021 bylo schváleno. 

 

b) Stříteský a Dolní 

 

Majetkové vyrovnání užívaných pozemků v nejbližším okolí domu čp. 180, část pozemkové parcely č. 582/3 a část 582/1. 

Výměnou je navrhnut pozemek před domem, který je nezbytný pro projekt obnovy silničního tělesa.   

 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s majetkovým vyrovnáním a výměnou částí pozemkových parcel č. 582/3 a částí 

582/1 přilehlých k domu čp. 180, výměnou za pozemky souvisejících s obnovou silničního tělesa v majetku vlastníku 

domu čp. 180.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 70/2021 bylo schváleno. 

 

Stanovisko bude předáno SÚS Pardubického kraje v zastoupení paní Nedvědová, Dabona.  

 

c) Pavel a Ladislava Kuřovi  

Manželé Kuřovi žádají o prodej pozemku pč. 574/13 a část pozemku 574/14. Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem 

pozemku p.č. 574/13, z pozemku 574/14 souhlasí s prodejem pouze části pozemku před domem čp. 2. Zastupitelstvo 

pověřuje starostu projednáním tohoto stanoviska s manžely Kuřovými. 

 

Příchod Pavel Pittner 19:00 

 

d) Pozemky – oprava silnice obcí 

 

Pozemky související s obnovou hlavní silnice. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí se záborem pozemků ve vlastnictví obce Trstěnice nezbytných pro obnovu komunikace III. 

třídy. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 71/2021 bylo schváleno. 

 

e) Chodníky 

Z důvodu nedostatečného místa nelze vybudovat chodník dle vyhlášky, v části je navrhnutá zpevněná krajnice o šíři 75 

cm a v části chodník – prostor splňuje parametry.  

 

Zastupitelé berou na vědomí projekt zbudování chodníků kolem silnice III. třídy „dům pro seniory – Obchod.“ 

 

f) Nájemné 

Starosta informoval zastupitele o průběhu jednání s nájemci obecních bytů. S návrhem nové nájemní smlouvy nesouhlasí 

paní Soukupová a paní Mrštíková, které bydlí v obecních bytech v budově obecního úřadu. Mají vysoké náklady na 

elektrickou energii, protože se v bytech topí el. energií. Starosta navrhuje uskutečnit v příštím kalendářním roce opravu 

bytů – výměnu oken a opravu topení. Změna nájemní smlouvy se prozatím odkládá na dobu po rekonstrukci. 

 

Nájemníci z bytů v bytovce čp. 6 požadují navýšení nájmu v mírnějších postupných zvýšeních. Dále požadují uzavření 

smluv na dobu neurčitou. Jejich žádosti bude vyhověno. 

 

Nájemníci v hasičárně s novou nájemní smlouvou souhlasí.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s mírnějším postupným navýšením nájmů a uzavřením nájemních smluv na dobu 

neurčitou v obecních bytech a bytovce u školy. Nájemné v bytech v čp. 238 bude navýšeno po rekonstrukci bytů.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 72/2021 bylo schváleno. 

 

4) VYHLÁŠKA OBCE 

a) Vyhláška č. 1/2021 o odpadech 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh vyhlášky o odpadech. Výše poplatku za svoz komunálního odpadu se stano-

vuje na 650 Kč/obyvatel. Vyhláška vychází z nové legislativy a stanovení nákladu svozové společnosti LIKO SVI-

TAVY a.s.  

 

Petr Sigl navrhuje osvobození občanů nad 80 let od placení poplatků za odpad. 

Výsledek hlasování o návrhu osvobození od poplatku za odpad pro občany nad 80 let:  Pro 3 Proti 4 Zdrželi se 0 

Návrh nebyl schválen. 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou obce Trstěnice č. 1/2021, o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství a stanovuje poplatek na 650,-Kč za poplatníka.   

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 73/2021 bylo schváleno. 

 

b) Vyhláška č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

 

Vyhláška vychází z nové legislativy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Trstěnice č. 2/2021, o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 74/2021 bylo schváleno. 

 

c) VODNÉ 

 

Zastupitelé se seznámili s kalkulací cen vody na rok 2022 zaslanou firmou VHOS, která spravuje obecní vodovod. 

Cena vodného na rok 2022 je firmou VHOS navržena na 43,28 Kč/m3 včetně DPH.  

Dle nového zákona, budou mít obce povinnost od roku 2026 hlídat na samostatném účtu prostředky na obnovu vodovodní 

sítě.  

 

Zpráva bude zveřejněna na webových stránkách obce v sekci vodovodní hospodářství.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí se stanovením ceny vodného od 1.1.2022 na 43,28 Kč/m3.   

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 75/2021 bylo schváleno. 

 

5) ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK 

a) Žádost Společnosti pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc 

 

Vyškolení pracovnící dojíždí na zrakové cvičení – klientce z naší obce.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s příspěvkem ve výši 4 000 Kč společnosti pro ranou péči pro zrak Olomouc.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 76/2021 bylo schváleno. 

 

a) Žádost Charity Polička 

 

Odloženo na příště – starosta zjistí informace o tom, jaké služby poskytuje Charita Polička občanům naší obce. 

 

6) Žádost do programu POV 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s podáním žádosti do POV na obnovu chodníku u autobusové zastávky U 

Zachrových.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 77/2021 bylo schváleno. 

 

7) Rozpočtový výhled 

a) Starosta představil zastupitelům návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 12 540 tis. A dále představil rozpočtový 

výhled na léta 2023-2026. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s rozpočtovým výhledem na léta 2023-2026. 



 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 78/2021 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s návrhem vyrovnaného rozpočtu ve výši 12.540 tis. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 79/2021 bylo schváleno. 

 

b) Rozpočtové opatření č. 15, 16, 17 

 

Předloženy RO,  

 

Návrh usnesení: 

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

rozpočtových opatření rozpočtové opatření č.15 (příjmy i výdaje ve výši 6.067.625 Kč), rozpočtové opatření č. 16 (příjmy 

i výdaje ve výši 1.604.977,69 Kč) a rozpočtové opatření č. 17 (příjmy i výdaje ve výši 140.800,- Kč)  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 80/2021 bylo schváleno. 

 

8) INVENTARIZAČNÍ KOMISE 

Starosta navrhl inventarizační komisi ve složení: předseda Sigl, členové Doležal, Kmošek T., Šplíchalová, Hermanová 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí se složením inventarizační komise: předseda Sigl, členové Doležal, Kmošek T., 

Šplíchalová, Hermanová. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 81/2021 bylo schváleno. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 21:00 hod.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 9.12.2021 

 

 

Zapisovatel: M. Šplíchalová 

 

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

  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


