
 

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

místnosti obecního úřadu v Trstěnici dne 4. 11. 2021. 

 

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

Omluveni:   --  

Hosté:   -- 

 

ZO schválilo: 

59/2021 zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program zasedání     8-0-0 

60/2021 v souladu § 41, odst. 1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

IV-12-20119220/VB/1, Trstěnice, parcela 62/1-knn.       8-0-0 

61/2021 v souladu § 41, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti IV-12-2020606/VB/1, Trstěnice, parcela 178/1-knn      8-0-0 

 

64/2021 schvaluje převedení částky 125 761,27 Kč z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ a MŠ Trstěnice. 9-0-0 

 

65/2021 s předložením žádosti do programu Ministerstva průmyslu a obchodu – Národního plánu obnovy – Rekonstrukce 

veřejného osvětlení.         9-0-0 

 

66/2021 s podáním žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul DT 

117d8210A – obnova místních komunikací v obci Trstěnice.       9-0-0 

 

67/2021 v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o rozpočtových opatření 

rozpočtové opatření č.11 (příjmy i výdaje ve výši 227.650,00 Kč) a rozpočtové opatření č. 12 (příjmy i výdaje ve výši 

568.748,00 Kč).          9-0-0 

 

ZO neschválilo 

62/2021 v souladu § 39, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, neschvaluje vyvěšení záměru prodejem části pozemkové 

parcely č. 511/15, ostatní komunikace/ostatní plocha, k.ú. Trstěnice u Litomyšle Podmínkou pro odkup je uhrazení 

geometrického plánu         9-0-0 

 

63/2021 v souladu § 39, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, neschvaluje vyvěšení záměru prodejem části pozemkové 

parcely č. 250/3 a 250/2, obě ostatní komunikace/ostatní plocha, k.ú Trstěnice u Litomyšle. Podmínkou je uhrazení 

Geometrického plánu.         9-0-0 

 

 

ZO bere na vědomí 

 

- Kontrolu usnesení, 

- Vyúčtování divadelního léta a dožínek 

- Obsazení bytu v DPS 

- Vyjmutí řízeného protlaku pod silnic III. třídy z projektu.  

- Distribuci kompostéru 

- Rozpočtové opatření č. 10 a 13. 

, 

 

 

 

Roman Kmošek 

Starosta 

Ověřovatelé    

Sigl             Pittner 

 

 


