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

v zasedací místnosti obecního úřadu v Trstěnici dne 9. 12. 2021. 

 

Přítomni zastupitelé: Kmošek R., Lépešová, Sigl, Šplíchalová, Pittner (příchod v 19 hod), Kmošek T, Doležal  

Omluveni:   Kubešová, Krejsová 

Hosté:   -- 

 

ZO schválilo: 

68/2021 zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program zasedání     6-0-0 

70/2021 Zastupitelstvo obce Trstěnice souhlasí s majetkovým vyrovnáním a výměnou částí pozemkových parcel č. 582/3 a 

částí 582/1 přilehlých k domu čp. 180, výměnou za pozemky souvisejících s obnovou silničního tělesa v majetku 

vlastníku domu čp. 180.          6-0-0 

71/2021 souhlasí se záborem pozemků ve vlastnictví obce Trstěnice nezbytných pro obnovu komunikace III. třídy 7-0-0 

72/2021  souhlasí s mírnějším postupným navýšením nájmů a uzavřením nájemních smluv na dobu neurčitou v obecních bytech 

a bytovce u školy. Nájemné v bytech v čp. 238 bude navýšeno po rekonstrukci bytů.   7-0-0 

73/2021 souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou obce Trstěnice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství a stanovuje poplatek na 650,-Kč za poplatníka.       7-0-0 

74/2021 obecně závaznou vyhlášku obce Trstěnice č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.  

          7-0-0 

75/2021  souhlasí se stanovením ceny vodného od 1.1.2022 na 43,28 Kč/m3.       7-0-0 

 

76/2021 s příspěvkem ve výši 4 000 Kč společnosti pro ranou péči pro zrak Olomouc.    7-0-0 

 

77/2021 s podáním žádosti do POV na obnovu chodníku u autobusové zastávky U Zachrových.    7-0-0 

 

78/2021 souhlasí s rozpočtovým výhledem na léta 2023-2026.       7-0-0 

 

79/2021 s návrhem vyrovnaného rozpočtu ve výši 12 540 tis.       7-0-0 

 

80/2021 v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o rozpočtových opatření 

rozpočtové opatření č.15 (příjmy i výdaje ve výši 6.067.625 Kč), rozpočtové opatření č. 16 (příjmy i výdaje ve výši 

1.604.977,69 Kč) a rozpočtové opatření č. 17 (příjmy i výdaje ve výši 140.800,- Kč)    7-0-0 

 

 

ZO neschválilo 

 

69/2021 prodej pozemků p. č. 250/3 a s částí pozemku 250/2.       6-0-0 

ZO bere na vědomí 

- Kontrola usnesení 

- projekt zbudování chodníků kolem silnice III. třídy „dům pro seniory – Obchod.“ 

 

, 

 

 

Roman Kmošek 

Starosta 

Ověřovatelé    

Lépešová             Kmošek 

 

 


