
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Tršice 
konaného dne 2. 5. 2007 

 
36/5 - 07 
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 5. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 
2.5.2007 
      1.  Zahájení 

2. Volba návrhové komise 
3. Ur�ení ov��ovatel� zápisu 
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
5. Smlouva o dílo �.118/07 s firmou INVEST CZ a.s., Šternberk 
6. Zve�ejn�ní zám�r� prodeje  nemovitostí ve vlastnictví Obce Tršice 
7. Diskuse 
8. Zpráva návrhové komise – usnesení 
9. Záv�r  

 
37/5 - 07 
Zastupitelstvo obce bere na v�domí zprávu k pln�ní usnesení z minulého zasedání bez 
p�ipomínek 
 
38/5 – 07 
ZO schvaluje uzav�ení Smlouvy o dílo �. 118/07 s firmou INVEST CZ, a.s., Šternberk na 
dodávku díla „Obec Tršice, okr. Olomouc, p�ístavba a vestavba ZŠ v Tršicích“ zastoupenou 
panem Bc. Františkem Suchým, �lenem p�edstavenstva, obchodním �editelem firmy INVEST 
CZ, a.s. tak, jak je uvedeno v p�iloženém zn�ní smlouvy s t�mito zm�nami: 
Bod 5.1    – dopln�ní termín� pln�ní 
                   Termín kolaudace : nejpozd�ji do 27.8.2007 
       6.3.3. – zádržné z celkové ceny díla  10% 
       7.5.    -  zvýšení smluvní pokuty (prodlení neodstran�ní závad) 5 000,- K� 
       7.6.   –  zvýšení smluvní pokuty (prodlení vyklizení staveništ�) 2 000,- K� 
 
39/5- 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.�. 416/5   o vým��e 22 075 m2  orná p�da 
                - p.�. 433/4  o vým��e   4 309 m2  orná p�da 
                - p.�. 462/5  o vým��e   8 106 m2  ovocný sad 
                - p.�. – 360  o vým��e      315 m2  zastav�ná plocha 
                - p.�. 462/6  o vým��e  18 342 m2  ovocný sad 
                - p.�. 409/16 o vým��e 13 798 m2  travní plocha 
                - p.�. 462/1  o vým��e    6 923 m2  ovocný sad 
                - p.�. 462/3  o vým��e  14 392 m2  travní plocha 
                - p.�. 462/2  o vým��e  16 828 m2  ovocný sad 
                - p.�. 462/4  o vým��e    1 831 m2  travní plocha 
                - p.�. 433/12 o vým��e 15 582 m2  orná p�da 
všechny pozemky v k.ú. Tršice, jako jeden celek 
 
 
 

…………………………………………. 
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 


