
 

Výpis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo v 18.00 zasedací 

místnosti obecního úřadu v Trstěnici dne 5. 3. 2020. 

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

Omluveni:   Kmošek T. 

Hosté:    Mgr. Petr Dřínovský. 

 

 

ZO schválilo: 

7/2020 Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele        7-0-0 

8/2020 schvaluje, že nakládání s odpadní vodou v obci bude řešeno decentralizovaným systémem domovních čistíren 

odpadních vod. Projekt centrální kanalizace bude zrušen.      8-0-0 

9/2020 zadání hydrogeologického posudku na decentralizovaný systém čištění odpadních vod.   7-1-0

  

10/2020  bezúplatný převod pozemků nově označených jako p.p.č. 1800/5- ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 39 m2, 

p.p.č. 1800/06- ostatní plocha/zeleň o výměře 27 m2, p.p.č. 1800/7- ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 31 

m2, p.p.č. 1800/9- ostatní plocha/zeleň o výměře 81 m2, p.p.č. 1800/8- ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 

146 m2, p.p.č. 1800/10- ostatní plocha/zeleň o výměře 146 m2  se všemi součástmi a příslušenstvím, které byly dle 

GP č. 463-222/2019 odděleny z pozemků označených jako p.p.č.1800/1 – ostatní plocha/silnice o výměře 22.975 m2 , 

vše v k.ú. Trstěnice u Litomyšle, z vlastnictví Pardubického kraje, IČO: 70892822, Kom. náměstí 125, 532 11 

Pardubice do vlastnictví obce Trstěnice, IČO: 00277509, Trstěnice 238, 569 57 Trstěnice u Litomyšle. 8-0-0 

14/2020 v souladu s § 41, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje koupi stavební parcely č. 419/2, stavba 

bčanského vybavení o výměře 4 m2 za kupní cenu 1,-Kč.      8-0-0

  

 

16/2020 předložený záměr vybudování vodovodní přípojky k plánovaným novostavbám na pozemkové parcele č. 244/2 za 

podmínek, že bude pozemek uveden do původního stavu a pokud dojde k poškození opěrné zdi v blízkosti říčního 

koryta, bude postavena nová. Dále souhlasí s vybudováním elektrické přípojky, dle předloženého návrhu, zpevnění 

přístupové cesty k objektu na parc. č. 244/2, k.ú. Trstěnice u Litomyšle, vedoucí přes vodní brod po konec tohoto 

pozemku, za podmínek, že bude vybudována asfaltová cesta včetně všech konstrukčních vrstev, dále souhlasí 

s umístěním staveb na pozemku p.p.č. 244/2, k.ú. Trstěnice u Litomyšle.      8-0-0 

 

 

18/2020 s prodejem části pozemku p.č. 244/1 a části pozemku p.č. 250/1, prodej bude uskutečněn po zbudování přístupové 

komunikace k pozemku p.č. 244/2. Náklady na geometrický plán hradí kupující.    8-0-0 

 

20/2020 závěrečný účet obce Trstěnice za rok 2019 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce Trstěnice, a to bez 

výhrad. (stavy účtů k 31. 12. 2019 ve výši 12.421.595,08,-Kč).      8-0-0

  

21/2020 schvaluje roční účetní závěrku Obce Trstěnice za rok 2019, a to bez výhrad (hospodářský výsledek: + 1.978.674,-

Kč).            8-0-0 
 

22/2020 schvaluje roční účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Trstěnice za rok 2019, a to bez výhrad. Zisk 

69.227,56,-Kč bude převeden do rezervního fondu v celé výši.      8-0-0

            

23/2020 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o rozpočtových 

opatření rozpočtové opatření č. 1 (příjmy i výdaje ve výši 452 807,00,-Kč) a č. 2 (příjmy i výdaje ve výši 

624 150,00,-Kč).            8-0-0 

 

24/2020 příspěvek ve výši 2 Kč na obyvatele na provoz výměnného fondu v knihovně.    8-0-0 

 

25/2020 příspěvek ve výši 15 tisíc Kč na provoz ordinace dětského a praktického lékaře. Zastupitelé prosí o vysvětlení, proč 

se od roku 2018 zkrátila ordinační doba dětského lékaře.       8-0-0 

 

26/2020 prodej dřeva za 100 Kč/m3 měkkého dřeva, 200 Kč/m3 tvrdého dřeva. Pokud si zájemce skácí strom sám, dřevo získá 
zadarmo.            8-0-0 

 
27/2020 souhlasí s přípravou potřebných dokumentů na úpravu přírodního areálu za školou.    8-0-0 

 



ZO neschválilo:  

 

11/2020 nesouhlasí s prodejem části pozemkové parcely č. 1086/2 k.ú. Trstěnice u Litomyšle.   8-0-0 

 

13/2020 nesouhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 574/6, k.ú. Trstěnice u Litomyšle.    8-0-0 

 

12/2020  neschvalují pronájem části pozemkové parcely č. 1086/2 k.ú. Trstěnice u Litomyšle.   4-2-2 

 

15/2020 nesouhlasí s prodejem parcel č.  378/129, 378/79, 384, 385, 378/83 a části 378/93 o přibližné ploše 5 .352 m2 .

             8-0-0 

 

17/2020 nesouhlasí se zbudováním přístupové komunikace po parcele č. 1716.     8-0-0 

    

19/2020 s prodejem pozemku p.č. 49/2, k.ú Trstěnice u Litomyšle nesouhlasí.     8-0-0 

 

 

 

ZO bere na vědomí 

- kontrolu usnesení.  

- Oprava cesty k čp. 167 a 164 vysypání kolájí kamenem  

- Zařazení žádosti paní Aleny Opatové do DPS 

- Úhradu obvyklého nájemného a malého občerstvení pro účastníky semináře MAS 

 

 

 

 

     Roman Kmošek  

          Starosta 

Ověřovatelé    

Kubešová          Krejsová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


