
Výpis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo v
zasedací místnosti obecního úřadu v Trstěnici dne 30. 5. 2019.

Přítomni zastupitelé: Kmošek R., Doležal, Lépešová, Sigl, Šplíchalová, Kmošek T.
Omluveni: Kubešová, Krejsová, Pittner
Hosté: ---

ZO schválilo:

21/2019 program, ověřovatele zápisu a zapisovatele 6-0-0

22/2019 podání žádosti o přihlášení obce za účastníka územního řízení ve věci stavebního záměru 
společnosti Lamione SE: Areál termické depolymerizace odpadových pneumatik Čistá –  
Pohodlí. 6-0-0

23/2019 smlouvu o poskytnutí dotace z podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit  na rok 2019,
evidenční číslo smlouvy: OKSCR/19/23370 ve výši 10.000,-Kč na akci: „Májová křídlovka
2019“.. 6-0-0

24/2019 smlouvu o poskytnutí dotace z programu „Podpora obnova venkova v Pardubickém kraji“,
evidenční číslo smlouvy OKSCR/19/ ve výši  110.000,-Kč na akci  „Parkoviště u Základní
školy a mateřské školy v Trstěnici“.

6-0-0

25/2019 smlouvu o poskytnutí dotace z programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu
v Pardubickém kraji“,  evidenční číslo smlouvy OKSCR/19/22074 ve výši 140.000,- Kč na
akci: „Zpřístupnění obnovené obecní polygonální stodoly u čp. 41 (Žroutova stodola)“..

6-0-0

26/2019 uzavření kupní smlouvy dle předložené cenové nabídky ve výši 1.160.928,-Kč bez DPH ze
dne  20.5.2019  v  rámci  výběrového  řízení  se  společností  KDZ,  spol.  s.r.o.  na  dodávku
vybavení na akci:  Rozvoj a modernizace odborné učebny na Základní škole a Mateřské
škole Trstěnice. 6-0-0

27/2019 smlouvu o dílo na obnovu střešní krytiny Žroutovy stodoly ve výši  672.397,- Kč s Martinem
Odehnalem, Proseč.  6-0-0

28/2019 nemá  námitky  k  zamýšlenému  prodeji  pozemkové  parcely  č.  118  k.ú.  Trstěniceu  u
Litomyšle. . 6-0-0

29/2019 v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, záměr prodeje/pronájmu části
parcely  č.  378/28  ostatní  plocha/ostatní  komunikace s  celkovou  výměrou  895  m2,  část
parcely č. 376/2 ostatní plocha/ostatní komunikace s celkovou výměru 245 m2 a  část
parcely č. 378/127 ostatní plocha/ostatní komunikace s celkovou výměrou 5.477 m2. 

6-0-0

30/2019 závěrečný účet obce Trstěnice za rok 2018 a  vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením
Obce Trstěnice, a to bez výhrad. (stavy účtů k 31.12.2018 ve výši 9.397.848,78,-Kč)

6-0-0

31/2019 schvaluje  roční  účetní  závěrku  Obce  Trstěnice  za  rok  2018,  a  to  bez  výhrad  (HV-
185.893,90,-Kč)       6-0-0

32/2019 roční  účetní  závěrku Základní  školy  a mateřské školy  Trstěnice za rok 2018,  a  to  bez  
výhrad. Ztráta 26.756,44,-Kč bude uhrazena z rezervního fondu v celé výši.     6-0-0

33/2019 povolení výjimky z počtů žáků ze školního zákona č. 561/2007 Sb. a vyhlášky č. 48/2005 
§4 odst. 1, pro ZŠ a MŠ Trstěnice. Předpokládaný počet žáků ve školním roce 2019/2020  
je 98 žáků.      6-0-0



34/2019 povoluje udělení 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.

     6-0-0

35/2019 v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
rozpočtové patření č. 5 (příjmy i výdaje ve výši 112 900,00,-Kč)      6-0-0

36/2019 přijetí jednoho pracovníka v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) s finanční podporou  
úřadu práce.      6-0-0

37/2019 darovací smlouvu na finanční dar 5.000,-Kč od společnosti SKM Litomyšl, s.r.o., Na Lánech 
1133, 570 01 Litomyšl,  na provoz dětské skupiny Mraveniště.

6-0-0
38/2019 podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany.

6-0-0

ZO bere na vědomí

- kontrolu usnesení

- předání petice „Rekultivace terénní brázdy“ MěÚ Litomyšl

- rozpočtové opatření č. 3 (příjmy i výdaje ve výši 29.000,-Kč)

- rozpočtové opatření č. 4 (příjmy i výdaje ve výši 76.513,-Kč)

- zpráva o průběhu a vyúčtování Májové křídlovky.

- webové stránky dětské skupiny Mraveniště.

Roman Kmošek
     Starosta

Ověřovatelé: 
Sigl Lepéšová




