
Výpis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo
v místní knihovně v Trstěnici dne 4. 4. 2019.

Přítomni zastupitelé: Kmošek R., Krejsová, Pittner, Doležal, Šplíchalová, Kmošek T. Kubešová
Omluveni: Sigl, Lépešová
Hosté: Jokeš, Flídrová, Bubnová, Černohorská

ZO schválilo:

10/2019 Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele 7-0-0

12/2019 schvaluje připomínky k projektu Kultivace terénní  brázdy Trstěnice par.  č.  733,  
768, 765. 7-0-0

13/2019 v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozdělení pozemku p.
č. 574/6, k.ú. Trstěnice u Litomyšle,  geometrickým plánem a následnou směnu
vyměřeného  pozemku  za   část  pozemku  p.  č.  575  panu  Rudolfu  Rybínovi,
Famfulíkova 1147/5, 182 00 Praha 8. Geometrický plán vyměření částí pozemků
uhradí Obec Trstěnice a p. Rybín rovným dílem. 7-0-0

14/2019 v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozdělení pozemku p.č.
378/25,  k.ú.  Trstěnice  u  Litomyšle,  geometrickým  plánem  a  následný  prodej
vyměřených pozemků  panu Mauerovi,  Trstěnice č.p. 68  cena za m2 je 15,-Kč.
Geometrický plán bude pořízen na náklady kupujícího. 7-0-0

16/2019 v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pronájem pozemku p. č.
241/2 k.ú. Trstěnice u Litomyšle za cenu 100,-Kč/rok panu A.Nowakovi, Trstěnice
čp. 172. 7-0-0

17/2019 podání žádosti o dotaci na pořízení vícevrstvých zásahových obleků v počtu 3 ks. 
7-0-0

18/2019 pokrytí střechy Žroutovy stodoly šindelovou krytinou a pověřují starostu vypsáním
výběrového řízení a všemi úkony, které sním souvisí. Dále zastupitelé souhlasí, v
případě  přiznání  dotace,  s  vybudováním oplocení  části  pozemku ve vlastnictví
paní Matouškové za účelem zpřístupnění stodoly. 7-0-0

19/2019 podání  žádosti  o  dotaci  na  projektovou  dokumentaci  na  akci:  Rekonstrukce
vodovodu v obci Trstěnice etapa II. 7-0-0

20/2019 příspěvek pro prvňáčka ve výši 2.000,- Kč. 7-0-0

21/2019 schvaluje  v souladu s § 16 zákona č.  250/2000 Sb.  o rozpočtových pravidlech
územních  rozpočtů  o  rozpočtových  opatření  rozpočtové  opatření  č.  2  (příjmy i
výdaje ve výši  8.378.200,-Kč. 7-0-0

ZO neschválilo: 

11/2019 neschvaluje záměr kultivace terénní brázdy Trstěnice par.  č.  773, 768, 765. ve
stávající podobě a předá své stanovisko MěÚ Litomyšl, odbor životního prostředí.

7-0-0

15/2019 prodej pozemků p. č. 240 a 241/1 (obě k.ú Trstěnice) u Litomyšle. 7-0-0

20/2019 podání žádosti na akci Rekonstrukce vodovodu v obci Trstěnice etapa I. 7-0-0



ZO bere na vědomí

- kontrolu usnesení
- rozdělení úkolů na Májovou křídlovku 2019
- zajištění úklidu v DCHB 
- výměnu čerpadla v posilovací stanici u Beranových.
- Rozpočtové opatření č. 1 (příjmy i výdaje ve výši  9.948,-Kč)

Roman Kmošek
     Starosta

Ověřovatelé: 
Pittner Doležal


