
Ověřovatelé:  Krejsová Pittner 

  

 

Výpis ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Trstěnici dne 21. 03. 2018 

 

 
    

Přítomni zastupitelé:  Kmošek, Krejsová, Sotona, Kubešová, Pittner, Doležal, Lépešová, Jarešová, Doležal, 
Omluveni:    Stráník 
Hosté:   Vejrych T., Vejrych M.  
 

ZO schválilo: 
9/2018 Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele       7-0-0 
 
10/2018 podání cenové nabídky k záměru obce Bystřice, 739 95 Bystřice nad Olší prodeje hasičské cisterny CAS 

Tatry 148 s cenovou nabídkou 710.111,-Kč. Částka bude zveřejněna po výběr. Řízení.   8-0-0 
 
11/2018 v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, prodej bytové jednotky č. 1, st. parcela č. 346, 

v k. ú. Trstěnice u Litomyšle, která se skládá z bytové jednotky o výměře 127,1 m2, terasy 13,7 m2 a 
garáže 21 m2 a podílu na společných konstrukcích, prostorách, pozemku a příslušenství ve výši 598/1000 
panu MUDr. Tomášovi Cackovi ve výši 1.200.000,-Kč.      8-0-0 

 
12/2018 smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005385/VB/1, uzavřenou se společností ČEZ 

Distribuce, a.s.           8-0-0 
 
13/2018 rozpočtu obce v paragrafu 3631 Veřejné osvětlení - rozpočtové položka č. 6121- rekonstrukce sítě o 

částku 250.000,-Kč. Celkově rozpočtovaná částka tedy činí 350.000,-Kč.   8-0-0 

 

14/2018 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.       8-0-0 

 
15/2018  nejvýhodnější cenovou nabídku na rekonstrukci MK čp. 138 po čp. 169 společnosti SaM silnice a mosty 

Litomyšl a.s. ve výši 849.920,94-Kč.        8-0-0 
 
16/2018 navýšení rozpočtu obce v paragrafu 2212- Silnice, položka 5171- oprava komunikací o částku 2.000.000,-

Kč. Celkově rozpočtovaná částka tedy činí 4.000.000,-Kč.     8-0-0 
 
17/2018  ekonstrukce místních komunikací v rozsahu:  

a. Obchod – zdr. středisko  
b. Čp. 42 – čp. 56 
c. Čp. 104 – čp. 99 

d. „Hřbitov“ 
e. Hřiště, zámková dlažba před podiem.  
f. Chodník škola (v případě přiznání dotace) 

            8-0-0 

        
18/2018 financování tisku knihy o historii obce Trstěnice. Předpokládaná částka 85.000,-Kč  8-0-0 
 
19/2018 poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 425 000,-Kč.  Institutu lidového kulturního dědictví k předfinancování 

projektu: Mezi Slezkem a Čechami – renesanční památky na venkově splatnou ke dni 30. 6. 2019. 
             8-0-0 

  
20/2018  závěrečný výsledek hospodaření a výslednou kalkulaci vodovodu, ztráta 10.424,-Kč bude uhrazena z 

rozpočtu obce.           8-0-0 
 
Bere na vědomí 
 
- Ruhlova kaple- zpětvzetí žádosti o dotaci na opravu, 
- Schválení VPP 
- Úkoly na Májovou křídlovku 
- Nákup techniky (traktor, sekací traktůrek, automobil)  
- Dopravní značení – zpomalení rychlosti na MK, doplnění dop. značení 
- Kamenolom v lokalitě dolec 
 
 

 

Kmošek, starosta obce 


