Výpis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo
v místní knihovně v Trstěnici, dne 6. 12. 2018.

Přítomni zastupitelé:
Omluveni:
Hosté:

Kmošek R., Krejsová, Pittner, Doležal, Lépešová, Sigl, Šplíchalová, Kmošek T.
Kubešová
---

ZO schválilo:
86/2018

Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele

8-0-0

87/2018

uzavření Darovací smlouvy CVP 2018 ve výši 67.000,-Kč s Městem Litomyšl.

8-0-0

88/2018

zařazení paní Kokešové do pořadníku pro přidělení bezbariérové bytové jednotky v domově
pro seniory.
8-0-0

89/2018

v schvaluje příspěvek na ventilátor kostelních varhan ve výši 5.000,-Kč.

90/2018

cenu vodného na rok 2019 ve stejné výši jako v roce 2018, tedy ve výši 38,-Kč s DPH.
8-0-0

91/2018

schvaluje poplatek za komunální opad na rok 2019 ve výši 550,-Kč.

8-0-0

92/2018

poplatek za psy ve výši 40,-Kč za jednoho psa a 60,-Kč za každého dalšího psa.

8-0-0

93/2018

vyrovnaný rozpočet na rok 2019 ve výší 15.206 tis. Kč.

8-0-0

94/2018

Střednědobý výhled rozpočtu obce Trstěnice 2018 - 2022.

8-0-0

96/2018

Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s odkoupením p. p. č. 546/1 travní porost o výměře
794 m2, k.ú. Trstěnice u Litomyšle, oddělenou geometrickým plánem č. 447-139/2018 z p.p.č.
546/1 travní porost o výměře 1.613 m 2 od pana Jiřího Žďáry, Plukovníka Mráze 1190/10, 102
00 Praha-Hostivař a paní Aleny Vopařilové, Holandská 1398/10, 571 01 Moravská Třebová,
za kupní cenu 50,-Kč/m2, tj. celkem 39.700,-Kč.
8-0-0

97/2018

prodej části pozemkové parcely č. 378/37. Podmínkou je vytvoření geometrického plánu.
8-0-0
konstatuje, že obec není nadále schopna svými orgány řádně vykonávat svěřený výkon
státní správy na úseku
a) projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly orgány obce
Trstěnice ve svém správním obvodu,

98/2018

8-0-0

b) výkonu státní správy svěřené obci Trstěnice zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem
Litomyšl na dobu neurčitou.
8-0-0
99/2018

v souladu s § 16. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
rozpočtové opatření č. 14 (příjmy i výdaje ve výši 873.111,-Kč).
8-0-0

100/2018 s prodejem hasičské Tatry 138 CAS 32, nejvýše podané nabídce pana Jana Slabého, B.
Němcové 289, 250 90 Jirny za částku 121.000,-Kč.
8-0-0
101/2018 V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, záměr prodeje kolového traktoru: Zetoru 6718, rv. 1973. Minimální
nabídková cena je 100.000,-Kč.
8-0-0
102/2018 s nákupem osobního automobilu do celkové částky 250.000,-Kč.

8-0-0

Neschválilo:
95/2018 prodej části pozemkové parcely č. 378/25.

8-0-0

Bere na vědomí
kontrolu usnesení
žádost o opravu příjezdové cesty k čp. 117.
žádost p. Flídr
termín Májové křídlovky a Dožínek
změnu správce na KC

Roman Kmošek
Starosta
Ověřovatelé:
Ing. Doležal

MUDr. Lépešová

Výpis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo
v místní knihovně v Trstěnici, dne 6. 12. 2018.

ZO schválilo:
98/2018

konstatuje, že obec není nadále schopna svými orgány řádně vykonávat svěřený výkon
státní správy na úseku
a) projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly orgány
obce Trstěnice ve svém správním obvodu,
b) výkonu státní správy svěřené obci Trstěnice zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem
Litomyšl na dobu neurčitou.
8-0-0

Výpis vyhotovil Bc. Roman Kmošek, starosta obce

