
Zápis z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Trstěnice 

konaného dne 26. 5. 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 18.5. 2022 do 26.5. 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 všech 9 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  S. Kubešovou, M. Lépešovou, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly 

vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Omluveni: Tomáš Kmošek,   

 

1) Schválení programu: 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

 

1. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele  

2. Kontrola usnesení 

3. Majetkoprávní záležitosti 

4. Žádosti o dotace 

5. žádosti  

6. Ostatní 

 

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. 31/2022 bylo schváleno. 

2) Kontrola usnesení 

- ZO bere na vědomí 

3) Majetkoprávní záležitosti  

Smlouva poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického kraje 

a) POV 

Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu chodníku u autobusové zastávky u Zachrových ve výši 100.000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí se smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Ev. č. smlouvy: OŽPZ/22/22411.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 32/2022 bylo schváleno. 

 

b) KULTURA 

Smlouva o poskytnutí dotace na Májovou křídlovku 2022 ve výši 10.000,-Kč 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí se smlouvou o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém 

kraji na rok 2022, ev č. smlouvy OKSCR/22/22949.  

 

 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 33/2022 bylo schváleno. 



4) Decentralizovaný systém DČOV 

Zájem o toto řešení projevilo necelých 40% obyvatel obce, což je cca 65 čistíren. Některé čistírny je nutno nejdříve 

konzultovat. 

Jaroslava Krejsová 18:25 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí s vypsáním výběrového řízení na: Projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost a změnu 

PRVK – Odkanalizování obce Trstěnice systémem MDČOV v souladu s pravidly dotačního programu.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 34/2022 bylo schváleno. 

   

5) Výjimky pro Základní školu a mateřskou školu Trstěnice 

a) Výjimka z počtu dětí v ZŠ Trstěnice 

Předpokládaný počet žáků ve školním roce 2022/2023 je 110 žáků, z toho 1 žák bude plnit povinnou školní 

docházku podle § 38, 9 žáků podle § 41 a 5 žáků je z Ukrajiny. Dalších 11 žáků se hlásí k plnění školní docházky 

podle § 41 od 1.9.2022. Základní škola bude mít ve školním roce 2022/2023 9 ročníků v 8 třídách. Průměrný počet 

žáků bez žáků plnících školní docházku podle §38 a § 41 bude na 1. stupni na jednu třídu  16,25, na 2. stupni 8, na 

celé škole 11,375. 

 

Návrh usnesení:    

Zastupitelé souhlasí s udělením výjimky z počtů žáků ze školního zákona č. 561/2007 Sb. a vyhlášky č. 48/2005 §4 

odst. 1, pro ZŠ a MŠ Trstěnice.  

 
Výsledek hlasování:  Pro    7  Proti  0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 35/2022 bylo schváleno 

 

b) Výjimka z počtu dětí v MŠ Trstěnice 

 

Návrh usnesení:    

Zastupitelé souhlasí s udělením výjimky dle 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Předpokládaný počet dětí od 

1.6.2022 je 25 dětí.  

       

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 36/2022 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení:    

Zastupitelé souhlasí s udělením výjimky dle 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Předpokládaný počet dětí ve 

školním roce 2022/2023 je 27 dětí.  

       

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 37/2022 bylo schváleno. 

 

c) Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Trstěnice 

 
Pokles žáků na druhém stupni je příčinou ponížení tzv. PH Max, od tohoto čísla se odvíjí výše možných pracovních 

úvazků a výše státního příspěvku. Z toho důvodu je nutné dofinancovat úvazek 0,4112 níže uvedeným způsobem. 

První stupeň je naplněn dostatečně. Škola začíná přijímat žáky dle § 41- individuální vzdělávání (tzv domškoláci).  

 
Pro doplatek a financování části úvazku kuchařek (dle vyhl. 165/2021 Sb.)¨na závodní stravování.   

      

 0,2 úvazku 0,1 kuchařka pl.zařazení 4/10  1847 hrubá mzda 

   0,1 kuchařka pl.zařazení 6/8               2020 hrubá mzda 

  celkem hrubá mzda bez odvodů za 1 měsíc   3867  

  celkem HM včetně odvodů za celý rok    63020  

 

doplatek zbytku rozdílu         

 0,2112 úvazku  uklízečka pl.zařazení 2/12  3605 hrubá mzda 

  celkem HM včetně odvodů za celý rok    58766  

        

           

         

Doplatek mezd v roce 2022 celkem včetně odvodů    121.786 ,-Kč  

 



 
Návrh usnesení:    

Zastupitelé souhlasí s navýšením závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Trstěnice pro rok 2022 o 121.786,-Kč z důvodu 

dofinancování úvazku nepedagogických pracovníků.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 38/2022 bylo schváleno. 

 

6) Ostatní 

a) Májová křídlovka 

Starosta předložil vyúčtování Májovou křídlovku 2022 

 

ZO Bere na vědomí 

 

b) Rozpočtová opatření 

i. RO č. 6 

 

19:24 příchod Josef Doležal 

 
Návrh usnesení: 

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

a rozpočtových opatření souhlasí s rozpočtovým opatřením č.6 (příjmy i výdaje ve výši 139 000,- Kč). 

 

Výsledek hlasování:  Pro   8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 39/2022 bylo schváleno. 

 

ii. RO č. 7 

Ve výši 67 979,50 Kč – Májová křídlovka 

 

ZO bere na vědomí 

 

c)  prázdninový provoz MŠ Trstěnice 

 

MŠ Trstěnice bude uzavřena od 18.7. do 19.8. 2022. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje termín letních prázdnin v MŠ Trstěnice.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 40/2022 bylo schváleno. 

 

d) Cesta od čp. 59 po čp. 156.  

 

Cena nástřiku se pohybuje okolo 165,-Kč za m2.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé souhlasí se zpevněním povrchu cesty asfaltovým nástřikem z recyklátu, jedná se o cestu od čp. 59 až k 

čp. 159.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 41/2022 bylo schváleno. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 26. května 2022. 

 

Zapisovatel: M. Šplíchalová 

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

  

  Kubešová  dne ........................................… 

 

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


