
 

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

úřadu v Trstěnici dne 20. 02. 2018 

 

 
    

Přítomni zastupitelé:  Kmošek, Krejsová, Sotona, Kubešová, Stráník, Pittner, Doležal, Lépešová 

Omluveni:   Jarešová, Doležal 

Hosté:   --- 

 

ZO schválilo: 
1/2018 Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele      7-0-0 
 
2/2018 v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, záměr prodeje bytové jednotky 

č. 1, st. parcela č. 346, která se skládá z bytové jednotky o výměře 127,1 m2, terasy 13,7 m2 

a garáže 21 m2 v k. ú. Trstěnice u Litomyšle.      7-0-0 
 
3/2018 v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, záměr prodeje/pronájmu  

pozemkové parcely č. 378/46 (zahrada) o výměře 557 m2 v k. ú. Trstěnice u Litomyšle. 
            7-0-0 

4/2018 zaměstnání pana Hubinky do hlavního pracovního poměru od 1. 4. 2018.  7-0-0 
 
5/2018 schválilo přijetí 4 osob na veřejně prospěšné práce finančně podporované úřadem práce.  
             7-0-0 
 

6/2018 doporučení výběrové komise na zadání zakázky malého rozsahu - zpracování projektové 
dokumentace na akci „Oprava vodovodu Trstěnice I. etapa“ společnosti s nejvýhodnější 
cenovou nabídkou a to: PC PROJEKT - Ing. František Pravec ve výši 212.960,-Kč.  7-0-0 

 
7/2018   individuální dotaci z rozpočtu obce níže uvedeným subjektům, kulturním akcím:  
 
 a. Masopust – Trstěnická stezka o.s. 10.000,-Kč 
 b. Maškarní ples- ZŠ a MŠ Trstěnice   6.000,-Kč 
 c. Hasičský ples- SDH Trstěnice    3.000,-Kč 
 d. Záchranná stanice Vendolí    2.000,-Kč 
 e.  Záchranná stanice Pasíčka    2.000,-Kč  
 f. Domov pro semiory Sloupnice  10.000,-Kč 
 g. Farní Charita Litomyšl     5.000,-Kč  
 h. Městská knihovna Svitavy    1.024,-Kč 
 i.  Svaz včelařů      1.000,-Kč 
 j.  Ordinace pediatra - MUDr. Dezort 15.000,-Kč 
 k.  Komunitní centrum   20.000,-Kč 
 l.  Domov důchodců Ústí nad Orlicí   2.000,-Kč 
             7-0-0 
 
8/2018 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů o rozpočtových opatření  č.2 (příjmy 3.003.747,-Kč, výdaje 3.003.747.946,-Kč). 
             7-0-0 
ZO bere na vědomí 
 

- Podání žádosti o dotaci na obnovu kulturního dědictví na akce: Vaňkův kříž, Ruhlova kaplička, 
obnov hřbitovní zdi – I. etapa 

- Špatný tlak vodovodních přípojek na horním konci směrem na Chmelík.  
- Průběh rekonstrukce VO 
- Vytvoření poldru na dolci 
- Stromy svobody 
- Zprávu ekokomu, oděvy 
- Rozpočtová opatření č. 1,3 

 

 

     Roman Kmošek  

          Starosta 

Ověřovatelé:  

Kubešová            Lépešová 

 


