
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Tršice 
konaného dne 28. 3. 2007 

 
25/ 4 - 07 
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 4. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 
28.3.2007 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Ur�ení ov��ovatel� zápisu 
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
5. Rozpo�et Obce Tršice na rok 2007 
6. Zve�ejn�ní zám�r� prodeje a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví Obce Tršice 
7. Schválení finan�ního daru �len�m zastupitelstva obce 
8. Dohoda o zajiš�ování výkonu p�enesené p�sobnosti stavebního ú�adu 
9. Vstup obce do obecn� prosp�šné spole�nosti Byst�i�ka o.p.s 
10. Spolek pro obnovu venkova – „Petice  proti diskriminaci obyvatel venkova“ 

      11. Diskuse 
      12. Zpráva návrhové komise - usnesení 
      13. Záv�r  
 
Zastupitelstvo schvaluje dopln�ní programu o body: 
      Prodej nemovitostí ve vlastnictví Obce Tršice 
      Sm�na nemovitostí ve vlastnictví Obce Tršice 
 
26/4 - 07 
Zastupitelstvo obce bere na v�domí zprávu k pln�ní usnesení z minulého zasedání bez 
p�ipomínek 
 
27/ 4- 07 

1) ZO schvaluje  p�ebytkový rozpo�et Obce  Tršice na rok 2007 
2) ZO schvaluje p�ísp�vek Sdružení obcí „Mikroregionu Byst�i�ka“ na rok 2007 ve výši 

25,- K�  na 1 obyvatele 
3) ZO ukládá rad� obce provád�t rozpo�tová opat�ení v rámci schváleného rozpo�tu 

mezi položkami rozpo�tové skladby do výše 200 000,- K� na 1 rozpo�tové opat�ení 
 
28/4 - 07 
ZO  ve smyslu zákona �íslo 128/2000 Sb. (o obcích) , ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
v souladu s §39  zve�ej�uje zám�r prodat nemovitosti ve vlastnictví obce Tršice   

- pozemky p.�. 750/1 – orná p�da o vým��e 8 977 m2 a 750/44 – orná p�da o vým��e 
6 876 m2 v k.ú. Tršice jako jeden celek za minimální nabídkovou cenu 150,- K� za 
1/m2 

- pozemek p.�. – 382 – zastav�ná plocha o vým��e 337 m2 v k.ú. Tršice za cenu 10,- 
K�/m2 

 
29/4 - 07 
ZO schvaluje ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb.,o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
v souladu s §39 zve�ejn�ní zám�ru pronajmout nemovitosti ve vlastnictví obce Tršice – 

- p.�. 168/1 – orná p�da  v k.ú. Lip�any 
- �ást p.�. 306 – lesní pozemek o vým��e cca 80 m2 v k.ú. Tršice 

 
 
30/4 - 07 
ZO schvaluje finan�ní dar �len�m zastupitelstva obce Tršice dle p�ílohy 



31/4 – 07 
Zastupitelstvo obce schvaluje : 

- dohodu o zajiš�ování výkonu p�enesené p�sobnosti stavebního ú�adu s obcí      
      Doloplazy 
- dohodu o zajiš�ování výkonu p�enesené p�sobnosti stavebního ú�adu s obcí  
      Suchonice 

 
32/4 – 07 
ZO schvaluje vstup obce do obecn� prosp�šné spole�nosti Byst�i�ka o.p.s. a pov��uje 
starostu obce zastupováním v této spole�nosti 
 
33/4 - 07 
ZO schvaluje podepsání „Petice proti diskriminaci obyvatel venkova“, organizované Spolkem 
pro obnovu venkova �eské republiky 
 
34/4 – 07 
ZO schvaluje prodej pozemku p.�. – 381 v k.ú. Tršice o vým��e  479 m2 za cenu 4 790,- K� 
paní Anežce Kvochové, bytem Olomouc a zn�ní p�iložené kupní smlouvy. Veškeré náklady 
�ízení hradí kupující.  
 
35/4 – 07 
ZO  schvaluje sm�nu pozemku p.�. 70/11  v k.ú. P�estavlky ve vlastnictví Obce Tršice a 
pozemk� p.�. 335, 336, 359/1, 359/2, 359/3, 387, 452, 453, 492/1 v k.ú. Tršice ve vlastnictví 
pana Františka Konráda bytem P�estavlky 34 tak, jak je uvedeno v p�iložené „Sm�nné 
smlouv�“ a zárove� schvaluje její zn�ní s tím, že doplatek bude �init 0,- K� a náklady 
spojené se sm�nnou smlouvou uhradí 50% pan Konrád a 50% Obec Tršice, maximáln� však 
do 10 000,- K�. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
v.r. 

…………………………………………. 
Lumír Závodník 
místostarosta 

v.r. 
 
Vyv�šeno na ú�ední desce dne : 
Sejmuto z ú�ední desky dne 


