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

místnosti obecního úřadu v Trstěnici dne 22. 7. 2021. 

 

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

Omluveni:   --  

Hosté:   -- 

 

ZO schválilo: 

47/2021 zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program zasedání     9-0-0 

48/2021 v souladu § 41, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, souhlasí s prodejem části pozemkové parcely č. 378/154, 

ostatní plocha/jiná plocha o rozloze 778 m2 odděleno v GP č. 492-31/2021 vyhotovitel: Vratislav Harašta, Vendolí 68, 

PSČ 569 14 , IČO: 09576096 Manželům Monice a Davidovi Burdovým, Trstěnice 37 za kupní cenu 15,-Kč/m2. 

         9-0-0 

49/2021 v souladu § 41, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, souhlasí s prodejem části pozemkové parcely č. 378/155, 

ostatní plocha/jiná plocha o rozloze 406 m2 odděleno v GP č. 492-31/2021 vyhotovitel: Vratislav Harašta, Vendolí 68, 

PSČ 569 14 , IČO: 09576096 Manželům Jiřímu a Zdeně Kovářové, Trstěnice 260 za kupní cenu 15,-Kč/m2. 

          9-0-0 

 

50/2021 účelovou investiční dotaci na projekt pořízení pro kulturní a spolkovou činnost v obci Trstěnice pro Divadelní spolek 

VOJNARKA, IČO: 674 40 541 ve výši 617 184,99 Kč. Po ukončení projektu bude vytvořeno vyúčtování a případný 

přebytek vrácen na účet obce Trstěnice.         9-0-0 

 

51/2021 smlouvu o dílo s názvem „Snížení energetické náročnosti a světelného znečištění veřejného osvětlení v obci 

Trstěnice“ s Agenturou regionálního rozvoje ČR, MOLATRADE a.r.o. Osek nad Bečvou 207, 751 22 Osek nad Bečvou.  

 

52/2021 se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou Místní energetické koncepce a poskytnutou dotací do plné výše 

z vlastních zdrojů.         9-0-0 

 

53/2021 se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou za dopravní automobil a poskytnutou dotací z vlastních zdrojů.  

          9-0-0 

 

54/2021 schvalují smlouvu o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/21/73875 na projekt „Oprava vodovodu Trstěnice – I. 

etapa“.         9-0-0 

 

 

ZO bere na vědomí 

 

- Kontrolu usnesení, 

- Oprava silnice III. třídy, 

- Přípravy divadelní léto, dožínková slavnost, 145. výročí SDH, 

- Server ve škole. 

 

 

 

 

Roman Kmošek 

Starosta 

Ověřovatelé    

Krejsová             Doležal 

 

 

 

 

 

 


