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

Obecního úřadu v Trstěnici dne 7. 12. 2017 

 

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

Hosté:     T. Vejrych, M. Vejrych 

 

 

ZO schválilo: 

48/2017 Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele      8-0-0 

49/2017 Podání nabídky na nákup hasičské tatry ve výši 140,111,-Kč     8-0-0 

50/2017   změnu dodavatele stavby „obnova místní komunikace od čp 145 po čp. 165 na  

  společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. s celkovou cenou díla 1.074.899,-Kč. 8-0-0 

 

51/2017 zástupce obce ve školské radě paní J. Jarešovou.      8-0-0 
 

52/2017 přijetí zaměstnance do trvalého pracovního poměru na pozici údržbář obecního  
  majetku, veřejných prostranství a zeleně s nástupem od jaro 2018.   8-0-0 
 

53/2017 s vytvořením projektové dokumentace na akci: „Oprava vodovodu Trstěnice – 

  I. etapa“. Bude se jednat o zakázku malého rozsahu – do 300.000,-Kč.  8-0-0 

 

54/2017 v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, prodej pozemkových  

parcel p.č. 516/1 (ostatní plocha/manipulační plocha) o výměře 144 m2 a pozemek  

p.516/4 (zahrada) o výměře 152 m2, obě k.ú. Trstěnice u Litomyšle paní Kotyzové 

 a paní Hnátové, za celkovou kupní cenu 3.552,- Kč.     8-0-0 

 

55/2017 schvaluje v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, prodej  

pozemkových parcel č. 270/3 (zahrada) o výměře 227 m2, obě k.ú. Trstěnice  

u Litomyšle do SJM Karlíkových za kupní cenu 2.724,-Kč    8-0-0 

 

56/2017 poplatky na rok 2018: poplatek za odpad ve výši 500,-Kč/os, vodné 38,-Kč/m3  

 (s DPH), poplatek za psa ve výši 40,-Kč, 60,-Kč za každého dalšího. Poplatky  

 Zůstávají ve stejné výši jako v roce 2017.      8-0-0 

 
57/2017 rozpočtové opatření č. 13 (příjmy i výdaje ve výši 156.406,00,-Kč)    8-0-0 

 
58/2017 inventarizační komisi ve složení předseda: Stráník a členové: Hermanová,  

 Krejsová, Jarešová, Sotona.        8-0-0 

 

Bere na vědomí 

- Návrh rozpočtu obce na rok 2018  

 

     
 
   

Roman Kmošek  
          starosta 

 

Ověřovatelé:  

Kubešová           Stráník 

 


