
 
 

Výpis ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo v zasedací 
místnosti Obecního úřadu v Trstěnici dne 7. 6. 2018 

 
 

    

Přítomni zastupitelé:  Kmošek, Krejsová, Kubešová, Pittner, Doležal, Lépešová 
Omluveni:   Jarešová, Sotona, Stráník 
Hosté:   Vejrych T., Vejrych M.  
 
 
ZO schválilo: 
 
26/2018 Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele      6-0-0 
 
27/2018 v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, prodej pozemkové parcely č. 

250/3 (ostatní plocha) o výměře 440 m2 v k. ú. Trstěnice u Litomyšle.   6-0-0 
 
28/2018 Evidenční číslo smlouvy OKŘ/18/21951 – Účelová dotaci ve výši 20.000,-Kč na požární 

techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
(pořízení motorové pily, automobilové radiostanice).     6-0-0 

29/2018 Evidenční číslo smlouvy OŽPZ/18/21888 – účelová neinvestiční dotace ve výši 145.000,-Kč 

na projektovou dokumentaci „oprava vodovodu Trstěnice – I. etapa - PD“  6-0-0 

30/2018 nabídkovou cenu na realizaci I. etapy rekonstrukce místních komunikací v obci Trstěnici od 
společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. ve výši 884.433,77,-Kč.   6-0-0 

31/2018 nabídkovou cenu na realizaci II. etapy rekonstrukce místních komunikací v obci Trstěnici  od 
společnosti STRABAG a.s. ve výši 2.446.630,86,-Kč.    6-0-0 

32/2018 nabídkovou cenu na realizaci rekonstrukce školní kuchyně a jídelny od stavební společnosti 
Ondřej Šafránek, Proseč ve výši 2.387.668,00,-Kč      6-0-0 

33/2018 nabídkovou cenu na částečné vybavení kuchyně od spolčenosti gastro Jindra ve výši 
814.838,90,-Kč         6-0-0 

34/2018 nákup hasičské vozu - Tatra 148 CAS 32 r.v. 1982 za cenu 300.001,-Kč  6-0-0 

35/2018  závěrečný účet obce Trstěnice za rok 2017 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením 

Obce Trstěnice, a to bez výhrad. (stavy účtů k 31.12.2017 ve výši 12.042.261,38 Kč);  
           6-0-0 

 
36/2018 ZO Trstěnice schválilo roční účetní závěrku Obce Trstěnice z rok 2017, a to bez výhrad (HV 

3.536.551,81 Kč).         6-0-0 

 
37/2018   Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje roční účetní závěrku Základní školy a mateřské 

školy Trstěnice za rok 2017, a to bez výhrad. Kladný hospodářský výsledek bude převeden 
do rezervního fondu v celé výši 23.408,01,-Kč     6-0-0 

              
38/2018 počet zastupitelů na volební období 2018-2022, na stávající počet - 9 zastupitelů. 6-0-0 
 
39/2018 v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o 

rozpočtových opatření  č. 6 (příjmy 1.262.300,00,-Kč, výdaje 1.262.300,00,-Kč). 
            6-0-0 
40/2018 povolení výjimky ze školského zákona č. 561/2007 Sb. a vyhlášky č. 48/2005 § 4 odst. 1, 

pro ZŠ a MŠ Trstěnice. Předpokládaný počet žáků v roce 2017/2018 je 92 žáků.  
             6-0-0 
              
41/2018 povolení výjimky z počtu dětí ve třídě, který stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání. Předpokládaný počet dětí ve školním roce 2017/2018 je 27. dětí. 
 



42/2018 schválilo přijetí peněžního daru od ZD Trstěnice ve výši 3 870,- Kč na zajištění dopravy žáků 
ZŠ Trstěnice do Chrudimi na SŠ zemědělskou  a VOŠ Chrudim v rámci projektu Technohrátky 
a 3 000,- Kč na zajištění dopravy dětí MŠ Trstěnice na školní výlet do ZOO Jihlava. 

           6-0-0 
 
 
Bere na vědomí 

 
- podání žádosti o dotaci na „Rozvoj a modernizace odborné učebny na ZŠ a MŠ – Jazyková a 

počítačová učebna“ 
- Dotace na pořízení kompostérů 
- Rozpočtové opatření č. 7 
- Stav lávek po obci 
- Zpráva o rekonstrukci VO 
- Návrh motivu na kelímky.  
- Dětská skupina 
- Zamítnutí přiznání dotace na akci chodník škola z fondu SFDI.  
- Nákup sekací techniky (sekací traktůrek, ruční mulčovač) 
- Brigádníky na letní měsíce 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Roman Kmošek  
          Starosta 

Ověřovatelé:  
Doležal           Kubešová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


