
 

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

úřadu v Trstěnici dne 17. 04. 2018 

 

 
    

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

 
ZO schválilo: 
 
20/2018 Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele      8-0-0 
 
21/2018 v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, prodej pozemkové parcely č. 

378/46 (zahrada) o výměře 557 m2 v k. ú. Trstěnice u Litomyšle za kupní cenu 12 Kč/m2 
panu R. Cinkaničovi a paní Z. Středové, oba bytem Trstěnice 166.   8-0-0 

 
22/2018 v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, záměr prodeje/pronájmu části 

parcely č. 42/12. Podmínkou je vytvoření geometrického plánu. Hranice budou upřesněny v 
terénu za účasti zástupce obce Trstěnice.      8-0-0 

 
24/2018 oddávání partnerů v katastru obce Trstěnice. Oddávání bude probíhat v budově obecního 

úřadu čp. 238 v zasedací místnosti nebo budově komunitního centra Trstěnice, čp 152. 
Oddací den je stanoven na sobotu v časovém rozmezí od 10:00 – 17.00.   8-0-0 

 
25/2018 Zastupitelstvo obce Trstěnice konstatuje, že obec jako veřejný subjekt je povinen v souladu 

s čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jmenovat pověřence pro 
ochranu osobních údajů. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
s městem Litomyšl, které zajistí pro obec Trstěnice výkon funkce pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou“ (příloha č. 2.)  8-0-0 

 
ZO neschválilo: 
 
23/2018 záměr prodeje části parcely č. 558/4.      8-0-0 
 
 
Bere na vědomí 
 

- Komise na rozbalování zakázek malého rozsahu 1) Rekonstrukce místních komunikací v obci 
Trstěnice 2018 a 2) rekonstrukce školní kuchyně a jídelny 

- Dotace na kompostéry  
- Vytvoření mikroregionu /Karle, Trstěnice, Chmelík/ 
- Zřízení dětské skupiny  
- Nezapojení se do soutěže Vesnice roku 2018 
- Podání cenové nabídky na hasičskou tatru 148 
- Zpráva o havárii vody během velikonoc 

 
 
 
 
 
 
     Roman Kmošek  

          Starosta 

Ověřovatelé:  

Pittner           Krejsová 

 

 

 

 

 
 


