
Zápis z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Trstěnice 

konaného dne 28. 4. 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 20. 4. 2022 do 28.4. 2022. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 
Předsedající dále konstatoval, že v době zahájení je přítomno podle prezenční listiny (příloha č. 1) 6 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 Pittner a Sigl; zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

 

Omluveni: Josef Doležal, Simona Kubešová 

1) Schválení programu: 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

 

1. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele  

2. Kontrola usnesení 

3. Majetkoprávní záležitosti 

4. ZŠ a MŠ Trstěnice 

5. Kulturní akce 

6. Ostatní 

7. 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. 25/2022 bylo schváleno. 

2) Kontrola usnesení 

- Bere na vědomí 

3) Majetkoprávní záležitosti 

a) Část pozemku 250/3 a 250/2 

Starosta nechal vytyčit sporný bod, dle dohody na ZO dne 31.3.2022. Bod je na hraně současné cesty. Majitele 

pozemkové parcely č. 249/1 se písemně zavazují nebránit provádění zimní údržby účelové komunikace na parcele 

1715. Cena je stanovena s ohledem na zastavěnost pozemku, která je již z 50tých let.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí s prodejem části pozemku parcely č. 250/3. Žadatel doručí geometrický plán, následně bude 

zveřejněn záměr prodeje v souladu s §39, odst.1 zákona 128/2000Sb. o obcích. Cena pozemku je 50Kč/m2. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 26/2022 bylo schváleno. 

 

18:26 příchod Jaroslavy Krejsové 

b) Prodej pozemkových parcel č 455/18, 455/16 

 

Žadatel chce odkoupit výše uvedené pozemky. Tyto pozemky obstarávali léta manželé Zandlerovi. Starosta by 

doporučil prodej, avšak za předpokladu, že o ně neprojeví zájem manželé Zandlerovi.  

Cena pozemků je navýšena s ohledem na cenu v okolních obcí.  

 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí v souladu s §39, odst.1 zákona 128/2000Sb. o obcích se záměrem prodeje pozemkových parcel 

č. 455/18, 455/16 obě k.ú, Trstrěnice u Litomyšle. Žadatel na své náklady zajistí vytvoření geometrického plánu, 

kterým budou rozděleny parcely 1736/1 a parcela 455/16 – bude z nich oddělena část tak, aby kolem silnice zůstal 

v šíři cca 1-2m pozemek obecní. Zároveň podmínkou prodeje výše uvedených parcel je prodej parcely č. 455/23, 

která je ve vlastnictví ZD Trstěnice, žadateli. Cena za 1 m2 je 100 Kč.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 27/2022 bylo schváleno. 

4) ZŠ a MŠ Trstěnice 

Obec Trstěnice jako zřizovatel Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy byl vyrozuměn o inspekční 

činnosti ve dnech 25. a 26.1.2022 a byla mu datovou schránkou doručena Inspekční zpráva a protokol o kontrole.  

 

- ZO bere na vědomí 

5) Kulturní akce 

a) Májová křídlovka 

 

Úkoly: Výčep – Kubešová, kapely – Sigl, Vstupné: Hermanová 

V průběhu příštího týdne proběhne příprava areálu za školou, ) 

 

b) Svátek matek 11. května 

 

c) Dětský den 4. června 

 

-  bere na vědomí 

   

6) Ostatní 

a) Audit společnosti EKO-KOM 

Předmětem auditu je ověření plnění povinností obce dle uzavřené Smlouvy, tedy ověření pravdivosti a úplnosti 

informací, které obec poskytla společnosti podle této Smlouvy a ověření jiných stanovených skutečností, zejména 

podmínek vzniku nároku na odměnu, a to ověřením podkladů a dokumentů, na jejichž základě byly zpracovány 

Výkazy pro společnost EKO-KOM, a.s. 

Při auditu nebyly shledány žádné nedostatky.  

 

- bere na vědomí 

 

b) počet členu zastupitelstva 

Starosta informuje o komunálních volbách, které jsou stanoveny na 23. a 24. září a možnosti stanovení počtu členů 

ZO. Navrhuje ponechat stávající 9 členné zastupitelstvo.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice v souladu s § 68 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, stanovuje pro následující volební 

období 2022-2026 na 9 členů.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 28/2022 bylo schváleno. 

 

c) Rozpočtové opatření č. 4 

 

Rozpočtové opatření č. 4 – souvisí s dotací DS mraveniště.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

o rozpočtových opatření s rozpočtovým opatřením č.4 (příjmy i výdaje ve výši 252 796,- Kč). 

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 29/2022 bylo schváleno. 

 

d) Rozpočtové opatření č. 5  

- Ve výši 44 805,-Kč 

- ZO bere na vědomí.  

 



e) Smlouva – účelová dotace z kraje 

Dotace na pořízení kalového čerpadla a příslušenství z rozpočtu kraje do maximální výše 6.000,-Kč uznatelných 

nákladů. Celková cena se bude pohybovat do 20.000,-Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice v souladu schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární 

techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu pardubického kraje.  
 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 30/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28. dubna 2022. 

 

Zapisovatel: M. Šplíchalová 

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

  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


