
Zápis z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Trstěnice 

konaného dne 24. 2. 2022, 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. 2. 2022 do 24. 2. 2022. 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 usnášení schopné. 
 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu – Doležal, Kubešová, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly vzneseny 

žádné protinávrhy. 

 

Omluveni:  

1) Schválení programu: 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

 

1. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele  

2. Kontrola usnesení 

3. Majetkoprávní záležitosti 

4. Příspěvky 

5. Decentrální systém domovních čistíren odpadních vod 

6. Ostatní 

 

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. 6/2022 bylo schváleno. 

2) Kontrola Usnesení 

- ZO bere na vědomí 

3) Majetkoprávní záležitosti 

a) Parcela č. 238/1 

 
Na základě žádosti doručené dne 2.2.2022 na obecní úřad 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 4.-22.2. 2022, záměr prodeje a to na výše 

uvedené pozemky. Při kontrole byla zjištěna chyba v záměru – termín k vyjádření byl chybně uveden 26.1.2022.  

Záměr byl znovu vyvěšen 24. 2. 2022 a termín pro vyjádření, seznámení se se záměrem obce je stanoven na 15.3.2022. 

  

- Odloženo 

 

b) Lokalita pod hřištěm 

 

Starosta zastupitele informoval o možnosti odkupu pozemkových parcel v lokalitě pod hřištěm. Majitel pozemků 

požaduje cenu 400 Kč/m2. ZO rozhodlo, že starosta nechá vyhotovit 2 znalecké posudky na uvedené pozemky a na 

základě posudku se ZO rozhodne, zda pozemky odkoupí. 

 

18:35 příchod P. Sigl 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

c) SÚS PK - parcela č. 235/8, 238/2, 1252/4 a 1800/14 

 
Na základě žádosti doručené DS dne18.1.2022 na obecní úřad byl v souladu s §39, odst.1 zákona 128/2000Sb. o obcích 

zveřejněn záměr na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup, a to v termínu 21.1.-18.2. 2022,  

Z řad veřejnosti nebyly dotazy.  

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 235/8- ostatní plocha/silnice o výměře 26 m2, p.p.č. 

238/2- ostatní plocha/silnice o výměře 267 m2, p.p.č. 1252/4- ostatní plocha/silnice o výměře 25 m2, p.p.č. 1800/14- 

ostatní plocha/silnice o výměře 263 m2, vše v k.ú. Trstěnice u Litomyšle, z vlastnictví obce Trstěnice, IČO: 00277509, 

Trstěnice 238, 569 57 Trstěnice u Litomyšle, do vlastnictví Pardubického kraje, IČO: 70892822, Kom. náměstí 125, 

532 11 Pardubice. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7/2022 bylo schváleno. 

 

d) Pozemková parcely č. 176/3 a část 176/1 

Žadatel učinil dotaz emailem dne 17.2.2022 za jakých podmínek lze výše uvedené parcely odkoupit.  

Dle KN vázne na budově a pozemcích zástavní právo ve prospěch ČSSZ, přilehlá chalupa byla na prodej.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 176/3 a části pozemkové parcely č. 176/1.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8/2022 bylo schváleno. 

 

e) Přípojka elektřiny k RD.  

Přípojka elektřiny k RD na pozemkové parcele č. 378/2. Umístění nového vedení dle nákresu, který je součástí budoucí 

smlouvy a zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV.-12-2023803/SOBS VB/02.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby 

č. IV.-12-2023803/SOBS VB/02. 

 
Výsledek hlasování:  Pro  9 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.  9/2022 bylo schváleno. 

 

f) Odkup p.p.č. 1739/2 

Starosta navrhuje odkup pozemkové parcely č.  1739/2 s výměrou 189 m - parcela leží u hlavní silnice, a zčásti po ní 

vede místní komunikace a bude dotčena trvalým záborem 20 m2 při plánované rekonstrukci silnice.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí v souladu s §41, odst.1 zákona 128/2000Sb s odkupem pozemkové parcely č. 1739/2 

ostatní komunikace/ostatní plocha s celkovou výměrou 189 m2 za cenu 15,-Kč za 1 m2 tj. celková částka je 2.835,-Kč. 

 
Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.  10/2022 bylo schváleno. 

  

4) Příspěvky 

a) Doručeny níže uvedené žádosti 

Oblastní charita Polička – podpora provozu, domácí hospice, Občanské poradny. atd…Žádost na 2.500,-Kč 

Bílá Holubice – provoz mobilního hospicová péče, žádost 10.000,-Kč  

Oblastní charita Litomyšl – podpora pracovníků v terénu 10.000,-Kč 

Český svaz včelařů, z.s. Litomyšl – 5.000,-Kč 

Městská knihovna Svitavy – příspěvek na výměnný fond ve výši 2 Kč/obyvatel. 

Trstěnická stezka, o.s. – Masopust (cimbálovka, divadélko, pronájem KC) – 15.000,-Kč 

 

Starosta navrhuje rozdělení:  

Oblastní charita Polička     2.500,-Kč 

Bílá Holubice    10.000,-Kč    

Oblastní charita Litomyšl   10.000,-Kč    

Český svaz včelařů, zs, Litomyšl       1.000,-Kč 

Městská knihovna Svitavy  2 Kč/obyvatel  

Pořádání Masopustu  12.000,- Kč 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlas s  finančním darem z rozpočtu obce pro:   

a) Oblastní charita Polička     2.500,-Kč   pro 9 proti 0 zdržel se 0 

b) Bílá Holubice    12.000,-Kč  pro 9 proti 0 zdržel se  0  

c) Oblastní charita Litomyšl   12.000,-Kč  pro 9 proti 0 zdržel se 0 



d) Český svaz včelařů, zs, Litomyšl    1.000,-Kč  pro 8 proti 0   zdržel se 1 

e) Městská knihovna Svitavy  2 Kč/obyvatel  pro 9 proti 0 zdržel se 0 

f) Pořádání Masopustu  12.000,- Kč  pro 8  proti 1   zdržel se  0  

Usnesení č. 11a-f/2022 bylo schváleno. 

5) Decentrální systém domovních čistíren odpadních vod 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 5.3.2020 schválilo, že se bude věnovat decentralizovanému systému domovních 

čistíren a opustí projekt centrálního řešení, a to nejen z důvodu finanční náročnosti, ale také na základě výsledku 

místního referenda, v němž občané odmítli variantu tlakové kanalizace. Projekt byl projednáván ve společné koordinaci 

sobcí Čistá, která již měla vyhotoven hydrologický posudek a jednala dále s dotčenými orgány, Některých jednání se 

zúčastnila také naše obec v zastoupení starostou obce). Naše obec si nechala zhotovit hydrologický posudek, zda je 

přípustné v naší lokalitě realizovat decentrální řešení – vodoprávní úřad nebyl nakloněn tomu to řešení. Měl obavy 

z následného provozu. V této chvíli se čekalo, jaké bude stanovisko pro obec Čistou, zda budou moci realizovat  -  v 

obci je ochranné pásmo pitné vody, komplexní řešení počítá s 200 ks ČOVek apod. na základě výsledků můžeme 

pokračovat v realizaci pro naši obec.  

V současnosti jsou shromažďovány podklady pro změnu PRVK. Obec získala data k provozovaným čovkám z jiných 

obcí – bude vytvořen článek do novin a znovu zjišťován zájem, následně se budou odvíjet další kroky-  projektové práce 

atd… 

 

a) Zajištění administrace celého projektu 

Cílem je zajištění všech potřebných kroku od podání žádosti po výběrová řízení, manažerskou činnost v průběhu stavby 

apod. Starosta se přiklání, aby vše zajišťovala jedna společnost, aby nedocházelo k informačnímu šumu apod. Na 

základě výše uvedeného byla rozeslána poptávka 5 společnostem, které administrovaly obdobné projekty. Záměr 

rozsahu byl specifikován, platby budou probíhat po ukončení jednotlivých úkonů, doložení referencí. Nabídku podalo 

všech pět společností. Nabídky byly v rozmezí 177.000,-Kč -243.000,-Kč bez DPH.  Nejvýhodnější nabídku podala 

společnost: STILT PROJECT s.r.o. 177.000,-Kč bez DPH.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí s uzavření smlouvy na zajištění administrace projektu decentrálního řešení odkanalizování 

systémem ČOV obce Trstěnice se společností STILT PROJECT s.r.o., IČO: 2862294, Dluhonská 1350/43, 750 02 

Přerov.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12/2022 bylo schváleno. 

6) Ostatní 

a) Místní komunikace po opravě vodovodu 

Osloveno 5 dodavatelů z toho 4 podali nabídku. Rozsah nabídek 825.725,25 – 1.053.690,-Kč bez DPH. 

 

Nejvýhodnější nabídku podala společnost Strabag, a.s. celková nabídková cena je 825.725,25 bez DPH. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci: Obec Trstěnice – opravy komunikace po vodovodu se 

společností Strabag a.s., cena díla 825.725.25 bez DPH. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.  13/2022 bylo schváleno. 

 

b) Vodní nádrž parcela č. 582/1 

Byla vypracována prvotní studie obecní nádrže na pozemkové parcele 582/1, která vyhodnocuje dotační možnosti. 

Zastupitelé souhlasí s pokračování v projektu.  

Starosta bude pokračovat a zjišťovat další možnosti vybudování např. samočistícího koupací vodní nádrže. 

 

ZO bere na vědomí 

 

c) Rozpočtové opatření 

Rozpočtové opatření č. 2 – souvisí s dotací DS mraveniště.  

 

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

rozpočtových opatření s rozpočtovým opatřením č.2 (příjmy i výdaje ve výši 551.880,- Kč).  

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14/2022 bylo schváleno. 



d) Kultura 

• Dětský den se uskuteční 4.6.2022 

• Beseda s důchodci se uskuteční 9.4.2022 

• Vítání občánků se uskuteční na podzim z důvodu zatím 1 narozeného miminka. 

 
ZO bere na vědomí. 

 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24. ledna 2022 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 20.33 hod.  

 

Zapisovatel: M. Šplíchalová 

Ověřovatelé:  Kubešová  dne ........................................… 

  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


