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

místnosti obecního úřadu v Trstěnici dne 13. 12. 2019. 

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

Omluveni:   Kmošek T. 

Hosté:    --- 

 

 

ZO schválilo: 

66/2019 Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele      8-0-0 

67/2019 v souladu s § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje koupi parcely č. 378/105 - ostatní 

komunikace/ostatní plocha s výměrou 17 m2, k.ú Trstěnice u Litomyšle za cenu 15 Kč/m2.  8-0-0 

 

68/2019 v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje prodej parcely č. 176/14  ostatní 

plocha /ostatní komunikace s výměrou 101 m2, k.ú Trstěnice u Litomyšle , která je oddělena dle 

geometrického plánu č.461-539/2019 za cenu 15 Kč/m2 panu Rosendorfovi, Trstěnice 113, 569 57 

Trstěnice u Litomyšle.         8-0-0 

   

69/2019 v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje prodej parcely č. 51/21 ostatní plocha 

/ostatní komunikace s výměrou 87 m2, k.ú Trstěnice u Litomyšle, která je oddělena dle geometrického 

plánu č. 460-198/2019 za cenu 15 Kč/m2 manželům Veronice a Davidovi Hubinkovým, Trstěnice 248, 

569 57 Trstěnice u Litomyšle.   

8-0-0 

     

70/2019 souhlasí s prodejem části parcely č. 486/1 - ostatní plocha/ostatní komunikace paní Ing. Vlastě  

MácákovéRumunská 411, 572 01 Polička, . Parcela č. 486/1 má rozlohu 8.404 m2, paní Macákové bude 

prodána část pozemku podle geometrického plánu. Stávající ulička vedoucí přes pozemek musí být 

zachována. Při vyměřování geometrického plánu na uvedených parcelách musí být přítomen zástupce 

obce. Dále souhlasí s převodem st. p. č.334 na obec a následný prodej panu Hárovníkovi, Trstěnice 213, 

569 57 Trstěnice u Litomyšle, který vyslovil zájem o koupi tohoto pozemku.    8-0-0 

 

71/2019 souhlasí s prodejem části parcely č. 378/47 - ostatní plocha/ostatní komunikace (rozloha parcely 8.404 

m2) a 378/121 a st. 334 panu Hárovníkovi. Trstěnice 213, 569 57 Trstěnice u Litomyšle. Při vyměřování 

geometrického plánu na uvedených parcelách musí být přítomen zástupce obce.  8-0-0 

 
72/2019 schvaluje Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Č. IV-12-

2019414/VB/01 se společností ČEZ distribuce, a.s.     8-0-0 

 
73/2019 schvaluje cenu vodného na rok 2020 ve výši 35,46 Kč za m3. Cena je bez DPH.  8-0-0 

74/2019 schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na akci: „Oprava vodovodu Trstěnice – I. 

etapa“.           8-0-0 

 

75/2019  schvaluje poplatek za domovní odpad na rok 2020 ve výši 550,-Kč.    8-0-0 

 

76/2019  schvaluje umístění nádoby na sběr jedlých olejů a tuků a souhlasí s uzavřením smlouvy o prodeji odpad-

ních jedlých tuků a olejů pro výrobu biopaliv v rámci směrnice 2009 se společností FABIO PRODUKT 

spol. s r.o. se sídlem Holín 92, 506 01 Jičín.      8-0-0 

 

77/2019 schvaluje vyrovnaný rozpočet obce ve výši 13,102 tis Kč.     8-0-0 

 

78/2019 schvaluje vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okr Svitavy na rok 2020 ve 

 výši 10 275 tis. Kč.         7-0-0 

 

79/2019 schvaluje středně dobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okr Svitavy (viz pří-

loha).          7-0-0 

  

80/2019 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Trstěnice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.  7-0-0 

 

81/2019  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Trstěnice.          7-0-0 



 

 

82/2019  schvaluje nařízení obce č. 1/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Trstěnice.

          7-0-0 

 

84/2019  schvaluje finanční dar pro Farní charitu Litomyšl ve výši 10.000,-Kč.   7-0-0 

 

 

86/2019 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o roz-

počtových opatření rozpočtové opatření č. 12 (příjmy i výdaje ve výši 3.109.800,-Kč). 7-0-0 

 

87/2019   schvaluje přijetí finančního daru pro Základní škola a Mateřskou školu Trstěnice , okres Svitavy od Ze-

mědělského družstva Trstěnice, Trstěnice 175, IČO: 00130133 jako příspěvek na dopravu na plavecký 

výcvik pro mateřskou školu ve výši 2.000,-Kč a příspěvek na dopravu na základní lyžařský výcvik. 

           7-0-0 

 

ZO zamítá:           

83/2019  žádost FOD o příspěvek na činnost.       7-0-0 

 

85/2019 možnost pronájmu reklamní plochy na sociálním autě Dětského centra Svitavy.  7-0-0 

 

ZO bere na vědomí 
- kontrolu usnesení.  

- Rozpočtové opatření č. 11 

- Možnosti nakládání s odpadními vodami 

- Jednání ohledně 11.11.2019 KULTIVACE TERÉNNÍ BRÁZDY TRSTĚNICE parc.č.773, 768, 765 k 

ochraně pozemků před erozní činností vody. 

 

 

 

     Roman Kmošek  

          Starosta 

Ověřovatelé    

Kubešová          Pittner 


