
Výpis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo v 19.00 zasedací 

místnosti obecního úřadu v Trstěnici dne 17. 10. 2019. 

Přítomni zastupitelé: Kmošek R., Doležal, Lépešová, Sigl, Šplíchalová, Kmošek T., Kubešová, Krejsová, 

Kmošek T. 

Omluveni:   Pittner 

Hosté:    --- 

 

 

ZO schválilo: 

48/2019 Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele      8-0-0 

49/2019 v souladu s § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, prodej parcely č. 378/41 zahrada s výměrou 

286 m2, k.ú Trstěnice u Litomyšle schvaluje prodej manželům Vachutkovým, Trstěnice čp. 82, 569 57 

Trstěnice u Litomyšle za cenu 15 Kč/m2.       8-0-0 
 

50/2019 smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární 

ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na ro 2019 – II. kolo s evidenčním číslem 

smlouvy OKŘ/19/24854 ve výši 27.000,-Kč.      8-0-0 
   
51/2019       s výměnou čerpadla a stávajícího potrubí za nerezové v hlavním vrtu veřejného vodovodu.  8-0-0 

     
52/2019 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o 

rozpočtových opatření rozpočtové opatření č. 6 (příjmy i výdaje ve výši 472.315,-Kč).  8-0-0 
 

53/2019 v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o rozpočtových 

opatření rozpočtové opatření č. 7 (příjmy i výdaje ve výši 657.000,-Kč).   8-0-0 
 

54/2019 v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o rozpočtových 

opatření rozpočtové opatření č. 8 (příjmy i výdaje ve výši 1.032.137,-Kč).   8-0-0 

 
55/2019 v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o rozpočtových 

opatření rozpočtové opatření č. 9 (příjmy i výdaje ve výši 0,-Kč    8-0-0 

56/2019 nabídku společnosti Elektro Šudoma na doplnění veřejného osvětlení u čp. 181 a čp. 189 za nabídnutou 

cenu 202.016,-Kč s DPH.         8-0-0 

 

 

ZO neschválilo:           

57/2019  žádost o navýšení počtu světel u čp. 103 .       8-0-0 

 

 

 

ZO bere na vědomí 
- kontrolu usnesení.  

- žádost o směnu a prodej části parcel č. 486/1, 378/47 a st. par. 334. 

- negativní výsledek žádosti o dotaci na dopravní automobil pro SDH Trstěnice. 

- kurz na používání motorové pily pro zásahovou jednotku JPO. 

- průběh akce: Obnova povrchu na místní komunikaci od čp. 173-193. 

- informace o vyúčtování dožínek a divadelního léta 2019. 

- zařazení žádosti paní Zdeňky Láznické, Trstěnice čp. 44 do DPS. 

- průběh projektu DS Mraveniště.  

- doplnění dopravního značení v obci.  

- Informace o provozu MŠ v době podzimních prázdnin.  

- termín jednání KULTIVACE TERÉNNÍ BRÁZDY TRSTĚNICE parc.č.773, 768, 765 k ochraně pozemků 

před erozní činností vody. 

 

 

     Roman Kmošek  

          Starosta 

Ověřovatelé    

Sigl          Doležal  


