
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Trstěnice konaného  

dne 29.12. 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 22.12.2021 do 29.12.2021. 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 Kmošek, Doležal, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

 

Omluveni: Kubešová, Krejsová, Pittner 

Hosté: -- 

1) Schválení programu: 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

 

1. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele  

2. Kontrola usnesení 

3. Majetkoprávní 

4. Rozpočet Základní školy a mateřské školy Trstěnice 

5. Příspěvky 

6. Rozpočtová opatření 

7. Ostatní 

8. 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.  82/2021 bylo schváleno. 

2) KONTROLA USNESENÍ 

ZO bere na vědomí 

3) ROZPOČET ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY TRSTĚNICE 

Rozpočet školy byl zveřejněn na úřední desce v termínu od 13. - 29.12.2021. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé schvalují rozpočet pro Základní školu a mateřskou školu Trstěnice, okres Svitavy ve výši 13.820 tis. Kč. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 83/2021 bylo schváleno. 

 

Střednědobý výhled rozpočtu školy byl zveřejněn na úřední desce v termínu od 13. - 29.12.2021.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé schvalují střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 pro Základní školu a mateřskou školu Trstěnice, okres 

Svitavy.   

 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 84/2021 bylo schváleno. 

 

 



4) ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK 

a) Žádost - Charita Litomyšl 

 

Charita Litomyšl zajištuje obsluhu klientu v naší obci.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s příspěvkem ve výši 10.000 Kč pro charitu Litomyšl.  

 

Výsledek hlasování:  Pro   Proti   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 85/2021 bylo schváleno. 

 

5) ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 

a) Rozpočtové opatření č. 18, 19, 20 

 

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.18 (příjmy i výdaje ve výši 121.100 Kč) a rozpočtové opatření č. 20,- (příjmy 

i výdaje ve výši 2.026.300,-Kč).  

 
Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 86/2021 bylo schváleno. 

 

Rozpočtové opatření č. 19 ve výši 5.440,-Kč bere ZO na vědomí.  

6) Ostatní 

a) MEK 
Předložení MEK.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Místní energetickou koncepci a Energetický akční plán obce Trstěnice.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 87/2021 bylo schváleno. 

 

b) Pracovně právní vztahy 

 

a. Knihovna 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o pracovní činnosti pro Marcelu Šplíchalovou na zajištění chodu místní knihovny.  

 
Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 88/2021 bylo schváleno. 

 

b. DS Mraveniště 

Podpora DS mraveniště dotačním titulem končí k 30.6.2022 a tedy i spolufinancování projektu do výše 95 %.  

Dohoda je uzavřena na dobu určitou tj. 30.6.2022. Dohoda je uznatelným nákladem dotace.   

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o pracovní činnosti pro Romana Kmoška na zajištění managmentu chodu DS 

mraveniště a spojené úkony související s dotačním titulem.  

 
Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 89/2021 bylo schváleno. 

 

c. Plán zasedání do června 2022 

Poslední čtvrtek v měsíci od 18.00, zasedací místnost obecní úřad v Trstěnici.  

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hod.  



 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 29.12.2021 

 

 

Zapisovatel: M. Šplíchalová 

 

Ověřovatelé:  Kmošek   dne ........................................… 

  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


