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

Obecního úřadu  Trstěnici dne 2. 11. 2017 

    

Přítomni zastupitelé:  Kmošek, Krejsová (18:20), Sotona, Kubešová, Stráník, Pittner, Doležal 
Omluveni:   Jarešová, Lépešová 

ZO schválilo: 

39/2017 Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele     6-0-0 

40/2017 Zastupitelstvo obce Trstěnice schválilo v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích, záměr prodeje pozemkové parcely č. 270/3 (zahrada) o celkové výměře 227 m2 v k. 

ú. Trstěnice u Litomyšle.       6-0-0 

 

41/2017  Zastupitelstvo obce Trstěnice schválilo v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích, záměr směny pozemkové parcely č. 1785 (orná půda) o celkové výměře 407 m2 za 

cenu 15,-Kč/m2 a parcely č. 1785 (orná půda) o celkové výměře 203 m2, za cenu 10,-Kč, 

obě parcely v k. ú. Trstěnice u Litomyšle, za pozemkové parcely č. 1255/17 (ostatní plocha) 

o celkové výměře 87 m2, parcelu č. 1252/1 (ostatní plocha) o celkové výměře 273 m2, parcelu 

č. 1253/1 (ostatní plocha) o celkové výměře 352 m2, parcelu č. 1252/2 (ostatní plocha) o 

celkové výměře 68 m2 za cenu 9 Kč/m2 a parcelu č. 1235 (travní porost) o celkové výměře 

83 m2 za cenu 10 Kč/m2 všechny parcely v k.ú. Trstěnice u Litomyšle a ve vlastnictví Pavla 

Sotony, bytem na malé Šárce 800,164 00 Praha 6. Cena je stanovena rozdílem oceněných 

pozemků, tedy 555,-Kč. ZO schvaluje směnnou smlouvu.        6-0-1 

44/2017 Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje Darovací smlouvu CVP 2017 ve výši 71.000,-Kč. 

          7-0-0 

 
45/2017 Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje účast obce v projektu „Modernizace ekonomických 

informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu 

Orlickoústecka“ a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o partnerství a vzájemné 

spolupráci za účelem realizace projektu: „Modernizace ekonomických informačních systémů 

orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“. 7-0-0 

ZO neschválilo 

42/2017   Zastupitelstvo obce Trstěnice neschválilo v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích, záměr prodeje pozemkové parcely č. 378/27 (zahrada) o celkové výměře 550 m2 

v k. ú. Trstěnice u Litomyšle.       7-0-0 

43/2017 Zastupitelstvo obce Trstěnice neschválilo žádost o finanční příspěvek na opravu památkově 

chráněného domu čp. 98.       7-0-0  

 

ZO bere na vědomí 

- kontrolu usnesení 

- rekonstrukce nn 

- kácení stromu pod Loskotovými  

- prodloužení smluv s ÚP pro VPP 

- oprava hromosvodů na základní škole 

- škody po vichřici  

      
Roman Kmošek  

          Starosta 
      

Zapisovatel:        Ověřovatelé   

Stráník         Doležal 

           Pittner 


