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

místnosti obecního úřadu v Trstěnici dne 27. 5. 2021. 

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

Omluveni:   -- 

Hosté:   -- 

 

ZO schválilo: 

25/2021 zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program zasedání     9-0-0 

26/2021 v souladu § 41, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích schvaluje prodej pozemkové parcely č. 339/3 -zahrada 

s výměrou 198 m2, parcelu č. 339/2-zahrada s výměrou 252 m2, parcelu č. 335 – zahrada s výměrou 695 m2, parcelu 

č. 334 zahrada s výměrou 414 m2, parcela č. 340/11 – ostatní plocha/ostatní komunikace s výměrou 568 m2, část 

pozemkové parcely č. 340/25 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, která bude rozdělena geometrickým plánem 

dle zveřejněného záměru prodeje, kupujícímu panu Josefovi Doležalovi, Trstěnice 258, 569 57 Trstěnice u Litomyšle 

za kupní cenu 15,-Kč/m2. Geometrický plán, případně další náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující

         8-0-1 

27/2021 v souladu § 41, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, dle geometrického plánu č. 486-4/2021, Geodézie Polička 

s.r.o., Tyršova 161, Polička, schvaluje prodej pozemkové parcely č. 574/23 - ostatní plocha/ost. komunikace o výměře 

84 m2, parcela č. 574/43 - ostatní plocha /jiná plocha o výměře 82 m2, dále Díl „c“ – oddělen od pozemku parc. č. 

574/1- lesní pozemek -  o výměře 18 m2 a díl „a“ oddělen od pozemku parc. č. 574/23 - ostatní plocha/ostatní 

komunikace – o výměře 6 m2, vše v k.ú Trstěnice u Litomyšle, kupujícímu panu Robertovi Nedomovi, trvale bytem 

Provazníkova 1249/33, Černá Pole, 613 00 Brno za celkovou kupní cenu 3.600,-Kč. Kupující nese náklady spojené 

s převodem nemovitostí         9-0-0 

 

28/2021 schvaluje závěrečný účet obce Trstěnice za rok 2020 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce Trstěnice, 

a to bez výhrad. (stavy účtů k 31. 12. 2020 ve výši 13.135.612,79,-Kč).     9-0-0 

 

29/2021 schvaluje roční účetní závěrku Obce Trstěnice za rok 2020, a to bez výhrad (hospod. výsledek: +3.920.626,85,-Kč). 

          9-0-0 

 

30/2021 roční účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Trstěnice za rok 2020, a to bez výhrad. Ztráta 40.772,90,-Kč. bude 

uhrazena z rezervního fondu v celé výši.         9-0-0 

 

31/2021 souhlasí s termínem letních prázdnin v MŠ Trstěnice.       9-0-0 

 

32/2021 s udělením výjimky z počtů žáků ze školního zákona č. 561/2007 Sb. a vyhlášky č. 48/2005 §4 odst. 1, pro ZŠ a MŠ 

Trstěnice.         9-0-0 

 

33/2021 schvaluje uzavřením smlouvy pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování se společností Zásilkovna s.r.o., 

Lihovarská1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9.         9-0-0 

 

34/2021 uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, evidenční číslo smlouvy: OŽP/21/72111. Výše 

poskytované dotace je 110.000,-Kč          9-0-0 

 

35/2021 s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele nové hasičské dodávky v souladu se směrnicí obce 1/2019 stanovující 

způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.        9-0-0 

 

ZO bere na vědomí 

- Kontrolu usnesení  

- RO č. 4 

 

Roman Kmošek 

Starosta 

Ověřovatelé    

Kubešová            Pittner  


