
8,17Zápis z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Trstěnice 

konaného dne 31. března. 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 21.3. 2022 do 31.1. 2022. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 
Předsedající dále konstatoval, že v době zahájení je přítomno podle prezenční listiny (příloha č. 1) 7 členů zastupi-

telstva, 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  a Kmošek T., Lépešová, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly 

vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Omluveni: Sigl,  

Hosté: David Bulva, Lenka Sommerová 

1) Schválení programu: 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

 

1. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele  

2. Kontrola usnesení 

3. Majetkoprávní záležitosti 

4. Příspěvky, žádosti 

5. Dětská skupina 

6. Vodní hospodářství 

7. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 

8. Závěrečný účet obce Trstěnice a Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy za rok 

2021 

9. Ostatní  

10. Závěr 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje zapisovatele M. Šplíchalovou a ověřovatele zápisu M. Lepéšovou, T. 

Kmoška, dále schvaluje program zasedání. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0   Zdrželi se 1 

Usnesení č. 15/2022 bylo schváleno. 

2) Kontrola usnesení 

- Bere na vědomí 

3) Majetkoprávní záležitosti 

a) Část pozemku 250/3 a 250/2 

Žadatelé na osobní schůzce se starostou v listopadu 2021 chtěli odkoupit část pozemku 250/3, na kterém je zbudo-

vána část dřevníku (cca 15-20m2). Dřevník je součástí nemovitosti st. p. 380/2. Při tomto jednání navrhl starosta 

možnost odkoupení pozemku v těsné blízkosti jejich domu směrem k řece. O tyto pozemky žádala již předchozí 

majitelka. Na základě předložené žádosti dne 2.11.2021 byla zastupitelstvem projednána žádost a se starostou do-

mluvena schůzka na místě dne 29.11.2021. Požadavek obce byl zanechání přístupu k parcele st. 395 v šíři cca 3m 

od parcely a především posunutí hranice a hraničního bodu, který sousedí a zasahuje částečně do místní komunikace 

parcela. č. 1715 (cca 25m2).  Na této schůzce bylo sděleno, že obec vlastní pozemek na druhé straně cesty a lze tak 

odbagrovat část svahu a cestu rozšířit na druhou stranu. Dne 6.12. 2021 bylo emailem zasláno stanovisko žadatele, 

kde nepřipustil prodej části pozemku sousedící s cestou a požadoval stanovisko obce k původní žádosti ze dne 

2.11.2021. Stanovisko obce bylo projednáno dne 3.12.2022 na řádném zasedání ZO, kde zastupitelé 6 hlasy zamítli 

prodej částí pozemkových parcel uvedených výše.   

Zastupitelé se s paní Sommerovou a panem Bulvou dohodli, že pozvou geodeta, který vytyčí body vymezující po-

zemek paní Sommerové a pana Bulvy p.č. 249/1, na nějž v reálném stavu zasahuje místní komunikace, a dále vytyčí 

pozemek obecní p.č. 250/3, na němž pravděpodobně stojí část dřevníku paní Sommerové a pana Bulvy, aby se 

účastníci mohli dohodnout na případném prodeji či výměně pozemků.  

Pavel Pittner příchod 18:10 



Zastupitelé berou na vědomí.  

 

b) 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. 

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 p.p č. 238/1 

- zahrada s výměrou 1.233 m2, panu Petru Hubinkovi, Trstěnice 233, za kupní cenu 16,-Kč za m2, celková kupní 

cena je 19.728,-Kč.   

 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 16/2022 bylo schváleno. 

 

4) Příspěvky, žádosti 

a) Doručeny níže uvedené žádosti 

Zdravotní klaun o.p.s.  – Klaun navštěvuje děti v nemocnic, domov seniorů atd.  

Záchranná stanice a Ekocentrum „Pasíčka“ – žádost 5.000,-Kč 

Linka bezpečí, z.s. – žádost o příspěvek na provoz – 5.000,-Kč 

SDH Trstěnice – pořádání dvoudenních závodů mládeže,  hra Plamen 

Návrh usnesení:  

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

a) Zdravotní klaun o.p.s.       1.000,-Kč   pro 8 proti 0 zdržel se 0 

b) Záchranná stanice a Ekoncetrum Pasíčka  2.000,-Kč  pro 8 proti 0 zdržel se  0  

c) Linka bezpečí, z.s.    1.000,-Kč  pro 8 proti 0 zdržel se 0 

d) SDH Trstěnice     5.000,-Kč  pro 8 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 17a-d/2022 bylo schváleno. 

 

b) Ekotrend 2016 s.r.o.  

Společnost Ekotrend 2016, s.r.o. prostřednictvím paní Mgr. Bc. Čižové MBA, Dis, zaslala dne 23.3.2022. Návrh 

řešení zpevněné komunikace k nově postaveným domům. Přechod přes řeku je možné dvěma variantami – brod vs. 

most, cesta je asfaltová. Společně s variantami byl předložen předběžný rozpočet stavby vč. projektové dokumentace. 

Rozpočet se pohybuje v rozmezí 1,9 – 2,2 mil, včetně projektové dokumentace (250-350 tisíc dle varianty) most vs. 

brod.  

Přechod přes řeku určuje vlastník vodního toku Povodí Labe a.s. 

Společnost požádala, zda by obec nemohla požádat o dotaci na vybudování této komunikace (žádat mohou pouze 

obce). Společnost by poskytla plnou součinnost.  

Zároveň žádá o vyjádření, zda by bylo možné se podílet na vynaložených nákladech.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé o postupu při řešení zpevněné komunikace k nově postaveným domům v lokalitě „Nad Voříškovými“ 

rozhodnou až po vyřešení otázky, jak bude realizován přechod přes řeku Loučnou, tedy zda bude realizován most, 

nebo brod, a budou upřesněny předpokládané výdaje.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 18/2022 bylo schváleno. 

5) Dětská skupina 

Starosta informuje o zájmu a předpokládané naplněnosti dětské skupiny. Žádá o prodloužení tohoto projektu do 

června 2023, aby měli rodiče jistotu provozování DS.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí v pokračování projektu a provozování dětské skupiny, a to nejméně do června 2023.  

  

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 19/2022 bylo schváleno. 

   



6) Vodní hospodářství 

Společnost VHOS, a.s. neudržela vysoutěženou cenu energie a z předpokládaných 1.860,-Kč za MWh je cena 

4.350,-Kč za MWh. Z tohoto důvodu nás společnost informovala o významné navýšení položky v kalkulaci 

elektrická energie. Toto navýšení činí z předpokládaných 118.000,-Kč za položku energii na 177.500,-Kč.  

Aby byla položka pokryta je nutné od 1.4.2022 zvednou vodné o 3,-Kč s DPH na m3 nebo uhradit z rozpočtu obce.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí s navýšení vodného od 1.4.2022 o 3,-Kč včetně DPH za m3. Celková výše vodného je stanovena 

od 1.4.2022 na 46.28,-Kč včetně DPH. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 20/2022 bylo schváleno. 

 

7) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.  

 

Závěrečný přezkum proběhl v pátek 11. 3. 2021, bez vad a nedostatků.  

Stav účtu obce ke dni 31.12.2021 je +17.689.483,76,-Kč, Hospodářský výsledek za rok 2021 +1.824.722,95,-Kč 

Závěrečná zpráva auditora byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a desce umožňující vzdálený přístup 

v termínu od 11.3.2022 do 29.3.2022. Nikdo nepodal námitku, výhradu.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Trstěnice za rok 2021 a vyjádřilo souhlas s celoročním 

hospodařením obce Trstěnice, a to bez výhrad. (stavy účtů k 31. 12. 2021 ve výši 17.689.483,76,-Kč). 

 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 21/2022 bylo schváleno. 

 

8) Závěrečný účet obce Trstěnice u Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy za rok 2021 

a) ZUO obce Trstěnice 

Závěrečný účet obce byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a desce umožňující vzdálený přístup v termínu 

od 11.3.2022 do 29.3.2022. Nikdo nepodal námitku, výhradu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku Obce Trstěnice za rok 2021, a to bez výhrad (hospodářský 

výsledek: +1.824.722,95,-Kč). 

 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č.  22/2021 bylo schváleno. 

 

b) Účetní závěrka školy 

 

Roční účetní závěrka byla zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a desce umožňující vzdálený přístup v termínu 

od 11.3.2022 do 29.3.2022 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy za rok 

2021, a to bez výhrad. Hospodářský výsledek za rok 2021 činí zisk 53.139,94,-Kč, Ze zisku bude převedeno do 

rezervního fondu 46.559,94,-Kč. Transferový podíl odpisů ve výši 6.580,-Kč bude ponecháno na účtu 432 – 

výsledek hospodaření předcházejících účetních období.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 23/2022 bylo schváleno. 

 

9) Ostatní  

a) Sbírka pro Ukrajinu, ubytovaní Ukrajinci 

 

Na žádost Pardubického kraje byla vyhlášena materiální sbírka 28.2.2022. Lidé mohly přinést na obecní úřad 

potřebné věci, jídlo, atd… Následující středu 9.3. 2022 byla sbírka předána do skladu v České Třebové. Odvezena 

byla plná dodávka a Dacia.  

 

ZO bere na vědomí 

 



b) Ukrajinci v Trstěnici 

V rámci ubytování byla nabídnuta pomoc manželů Chlebounových, kteří poskytnuli dva volné byty. Bylo pouze 

potřeba přestěhovat nábytek. Majitelé zajistili vybavení. Dne 20 a 21.3. zde byly ubytovány 5 dospělých žen a 6 dětí. 

Přepravu jedné rodiny z České Třebové zajistil SDH Trstěnice novou dodávkou. Dobrovolníci obstarali rodinám 

jídlo. Následně bylo poptáno několik potřebných věcí, které se podařilo opět díky dobrovolníkům zajistit.  

 

V úterý 29.3.2022 byla rodinám ukázána škola, školka, pokud by chtěli využít docházky do školy, školky. Všechny 

ženy chtějí najít práci. Starosta jim nabídl pomocné práce na obci.   

 

ZO bere na vědomí 

 

c) Změna provozní doby pošty.  

 

Starosta informuje o chystaných personálních změnách, která je spojená se změnou otevírací doby pošty. Celková 

doba 18 h týdně je zachována, pouze pozměněny časy v jednotlivých dnech.  

 

den v týdnu hodiny pro veřejnost 

Pondělí 8.00 – 11.15 

Úterý 12.00 – 16.30 

Středa 8.00 – 11.15 

Čtvrtek 12.00 – 15.30 

Pátek 12.00 – 15.30 

Sobota zavřeno 

neděle zavřeno 

 

ZO bere na vědomí 

 

d) Obnova komunikace po vodovodu 

 

V rozpočtu nebylo počítáno s výškovým usazením šoupat a hydrantů, ošetření spáry asfaltovou zálivkou. Po 

zaměření byla upřesněna reálná výměra, která oproti původnímu rozpočtu navýšena o částku 85.894,17 bez DPH. 

Některé nájezdy budou hrazeny soukromými vlastníky cca 42 m2 (rozšíření u mostku dolní, překop, napojení na 

most u Štočkových). 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě se společnosti Strabag a.s. ze dne 21.3.2022 a souhlasí 

s navýšením ceny o 85.894,17,-Kč bez DPH.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 24/2022 bylo schváleno. 

 

e) Stromy, brigáda 
Během měsíce února a března proběhlo kácení stromů, prořez některých strání. Také proběhly dvě brigády hasičů, kteří zajistili 

prořezání náletových dřevin okolo cest na dolním konci obce.  

 

ZO bere na vědomí 

 

Starosta ukončil zasedání v 20:10 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 31. března 2022. 

 

Zapisovatel: M. Šplíchalová 

Ověřovatelé:  Lépešová  dne ........................................… 

 

  Kmošek T.  dne ........................................… 

 

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

 

 

 

 

 


