
 

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

místnosti obecního úřadu v Trstěnici dne 31. 3. 2022. 

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

Krejsová 

Omluveni:   Sigl 

Hosté:    Bulva, Sommerová 

 

  

ZO schválilo:          pro-proti-zdržel se 

15/2022 Program, ověřovatele zápisu a zapisovatele      6-0-1 

16/2022 v souladu § 41, odst.1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, souhlasí s prodejem p.p č. 238/1 - zahrada 

s výměrou 1.233 m2, panu Petru Hubinkovi, Trstěnice 233, za kupní cenu 16,-Kč za m2, celková kupní 

cena je 19.728,-Kč.          8-0-0 

 

17a-d/ 

2022 souhlasí s finančním darem z rozpočtu obce pro:   

a) Zdravotní klaun o.p.s.       1.000,-Kč   8-0-0 

b) Záchranná stanice a Ekoncetrum Pasíčka  2.000,-Kč  8-0-0 

c) Linka bezpečí, z.s.    1.000,-Kč  8-0-0 

d) SDH Trstěnice     5.000,-Kč  8-0-0 

   

18/2022 Zastupitelé o postupu při řešení zpevněné komunikace k nově postaveným domům v lokalitě „Nad 

Voříškovými“ rozhodnou až po vyřešení otázky, jak bude realizován přechod přes řeku Loučnou, tedy 

zda bude realizován most, nebo brod, a budou upřesněny předpokládané výdaje.   8-0-0 

 

     

19/2022 souhlasí v pokračování projektu a provozování dětské skupiny, a to nejméně do června 2023.  

            8-0-0 

 

20/2022 s navýšení vodného od 1.4.2022 o 3,-Kč včetně DPH za m3. Celková výše vodného je stanovena od 

1.4.2022 na 46,28,-Kč včetně DPH.       8-0-0 

 

 

21/2022 schvaluje závěrečný účet obce Trstěnice za rok 2021 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením 

obce Trstěnice, a to bez výhrad. (stavy účtů k 31. 12. 2021 ve výši 17.689.483,76,-Kč). 8-0-0 

 

22/2022 schvaluje roční účetní závěrku Obce Trstěnice za rok 2021, a to bez výhrad (hospodářský výsledek: 

+1.824.722,95,-Kč).         8-0-0 

 
23/2022 schvaluje roční účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy za rok 2021, a 

to bez výhrad. Hospodářský výsledek za rok 2021 činí zisk 53.139,94,-Kč, Ze zisku bude převedeno do 

rezervního fondu 46.559,94,-Kč. Transferový podíl odpisů ve výši 6.580,-Kč bude ponecháno na účtu 

432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období.    8-0-0 

 

24/2022 schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě se společnosti Strabag a.s. ze dne 21.3.2022 a souhlasí 

s navýšením ceny o 85.894,17,-Kč bez DPH.       8-0-0 

 

 

ZO bere na vědomí 

- kontrolu usnesení.  

- Jednání ohledně částí pozemku 250/3 a místní komunikaci na parcele 1715 

- Materiální sbírka pro Ukrajinu, informace o uprchlících v Trstěnici 

- Provozní dobu pobočky České pošty v Trstěnici od 1.5.2022 

- Informace ke kácení stromů, čištění strání a brigády SDH Trstěnice 

 
 

     Roman Kmošek  

          Starosta 

Ověřovatelé    

Lépešová          Kmošek T. 


