
Výpis usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo v zasedací 

místnosti Obecního úřadu v Trstěnici dne 28. 3. 2017 v 18.00 hod. 

 

 

Přítomni zastupitelé:  

M. Lépešová, R. Kmošek, J. Krejsová, J. Doležal, J. Sotona, J. Jarešová, S. Kubešová (18.20) 

 

Omluveni: P. Pittner, M. Stráník. 

 

 

ZO schválilo: 

  9/2017 Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele 6-0-0 

10/2017 Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích, prodej pozemkových parcel: p.č. 483/1 ostatní plocha s celkovou o výměrou 54 m2, 

k.ú Trstěnice u Litomyšle za cenu 12,-Kč/m2 a to kupujícím manželům do Gläsnerovým, 

Nieuwe Hoogstraat 1011 Amsterdam Nizozemsko. 7-0-0 

11/2017  Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

záměr obce propachtovat pozemky v majetku obce na 5 let v okolí poldru o celkové výměře 

25.000 m2 v k.ú. Trstěnice u Litomyšle a to Radovanu Kuchtovi, IČO: 64209792 a to za cenu 

1.000,-Kč/rok za všechny propachtované pozemky uvedené níže. 7-0-0 

12/2017  Zastupitelstvo obce schválilo vytvoření smlouvy o smlouvě budoucí k odkoupení část 

pozemkové parcely č. 545/1, v kú Trstěnice u Litomyšle a zatím to účelem souhlasí 

k vytvoření geometrického plánu. 7-0-0 

 

13/2017   Zastupitelstvo obce Trstěnice konstatuje, že obec není nadále schopna svými orgány řádně 

vykonávat svěřený výkon státní správy podle zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních 

komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů. 

Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem 

Litomyšl, na základě které budou výše uvedenou činnost vykonávat orgány města Litomyšl. 

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou“.  7-0-0 

 

15/2017 Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje přijetí celkem 4 pracovníků na dotované místa 

v rámci VPP.  Budou přijati 2 pracovníci na úvazek 100% a 2 pracovníky na úvazek 50% na 

pozici pracovník VPP.  7-0-0 

 

16/2017  Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje finanční příspěvek pro spolek archaických nadšenců 
ve výši 20.000,- Kč.   7-0-0 

 

 

ZO neschválilo: 

14/2017  Zastupitelstvo obce Trstěnice neschvaluje provozování pošty partner obcí a to 

z personálních i finančně nevýhodných podmínek, které byli nabídnuty zástupci Pošty a.s. 

7-0-0 

 

 

 



ZO Bere na vědomí 

- kontroly usnesení 

- úkoly na Májovou křídlovku 2017 

- průběh příprav na opravy místních komunikací 

- rozpočtové opatření č. 2 

 

 

 

    Roman Kmošek  
         Starosta 
 

Zapisovatel:       Ověřovatelé:  

Doležal         Lepéšová 

Jarešová 

 


