
 

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

místnosti obecního úřadu v Trstěnici dne 29.7. 2020. 

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

Omluveni:   --- 

Hosté:      

 

ZO schválilo: 

53/2020 Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele      8-0-0 

54/2020 souhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-

12-2020606/VB/01. Výkop v pozemkové parcele č. 176/7 k.ú. Trstěnice u Litomyšle bude zasypán a 

hutněn po nejvýše 15 cm štěrkem fr. 16/32 mm ve výšce nejméně 0,5 m od vrchní hrany výkopu. Narušené 

drny v blízkosti výkopu budou taktéž zasypány a uhutněny štěrkem, fr. 16/32 mm, vrstvou 0,1 m. Před 

započetím hutnění bude přizván zástupce obce Trstěnice.     8-0-0 

. 

55/2020 v souladu s § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje prodej parcely č. 51/29 zahrada 

s výměrou 643 m2 k.ú Trstěnice u Litomyšle dle GP-473-96/2020 panu Zdeňku Pulkrábkovi, Dolní Újezd 

594, PSČ 569 61 za cenu 15 Kč/m2.       8-0-0 

     

56/2020 koncepce systému odkanalizování obce, kde na místo centrální kanalizace bude odkanalizování řešeno 

decentralizovaným systémem, tj. prostřednictvím DČOV.     8-0-0 

.       

57/2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/20/22710 ve 

výši 80.000,-Kč na projekt „Parkoviště u Základní a mateřské školy v Trstěnici – etapa II.   8-0-0 

. 

59/2020 nemá námitky na změny uvedené v popisu stavby v oznámení MěÚ Litomyšl č. 046705/2020. 

            9-0-0  

 

60/2020 s uzavřením smlouvy o dílo na projekt „Modernizace učebny přírodních věd“ se společností KDZ, spol. 

s r.o. IČO: 15526691 ve výši 961.990,-Kč bez DPH.      9-0-0  

 

61/2020 s uzavřením smlouvy o dílo na projekt „Modernizace cvičné kuchyňky“ a) stavební práce úpravy se 

společností Ondřej Šafránek, Borská 343, Proseč, IČO: 02896711 ve výši 305.085,-Kč bez DPH a na 

dodávku vybavení se společností KDZ, spol s.r.o. IČO: 15526691 ve výši 335.750,-Kč bez DPH.  

            9-0-0  

 

62/2020 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 3.008.258,00 Kč).  9-0-0  

 

 

ZO neschválilo 

58/2020 nesouhlasí s výměnou elektrického osvětlení. Výměnu veřejného osvětlení realizovat nebudeme. 

           9-0-0  

 

ZO bere na vědomí 
- Znovu podání žádosti o dotaci na „kompostéry“ 

- Přípravy na divadelní léto a dožínky.  

- Rozpočtové opatření č.4 a č.5 

 

 

 

     Roman Kmošek  

          Starosta 

Ověřovatelé    

Pittner          Lepéšová 


