
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Tršice 
konaného dne 20. 6. 2007 

 
 
40/ 6 - 07 
ZO schvaluje program jednání 6. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20.6.2007 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Ur�ení ov��ovatel� zápisu 
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
5. Výsledek p�ezkoumání hospoda�ení Obce Tršice za rok 2006 (audit),rozbor 

hospoda�ení,  záv�re�ný ú�et Obce Tršice za rok 2006 
6. Prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví Obce Tršice. 
7. Zpráva o �innosti Rady obce Tršice  
8. Smlouvy o z�ízení v�cného b�emene pro �EZ Distribuci, a.s. 
9. Projekt  „Community policing“ 
10. Výpov�� z nájmu restaurace „Radnice“ a vyhlášení výb�rového �ízení 
11. Diskuse 
12. Zpráva návrhové komise – usnesení 
13. Záv�r  

 
41/6 - 07 
Zastupitelstvo obce bere na v�domí zprávu k pln�ní usnesení z minulého zasedání bez 
p�ipomínek. 
 
42/6 – 07 
OZ schvaluje výsledek p�ezkoumání hospoda�ení a provedenou prov�rku (audit) hospoda�ení 
Obce Tršice a záv�re�ný ú�et Obce Tršice za rok 2006 a to bez výhrad. 
 
43/ 6- 07 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích schvaluje 
pronájem �ásti pozemku p.�. 168/1 - orná p�da o vým��e  8 187 m2  v k.ú. Lip�any  panu 
Romanu Novotnému, bytem Suchonice �p. 71 a zn�ní nájemní smlouvy. 
 
44/6 - 07 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích schvaluje 
pronájem �ásti pozemku p.�. 168/1 - orná p�da o vým��e  4 000 m2 v k.ú. Lip�any  panu 
Ji�ímu Kubí�kovi, bytem Lip�any  �p. 37 a zn�ní nájemní smlouvy. 
 
45/6 - 07 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích schvaluje 
pronájem �ásti pozemku p.�. 306 - lesní pozemek o vým��e  cca 80 m2  v k.ú. Tršice  panu 
Michalu Vlá�ilovi, bytem Tršice  �p. 185 a zn�ní nájemní smlouvy. 
 
46/6 - 07 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích schvaluje 
prodej pozemku p.�. – 382 zast. plocha a nádvo�í v k.ú. Tršice o vým��e 337 m2 za cenu  
3 370,- K� panu Michalu Vlá�ilovi, bytem Tršice �p. 185 a zn�ní p�iložené kupní smlouvy.   
 
 
 



47/6 - 07 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích schvaluje 
prodej �ásti pozemku p.�. – 50/2 zast. plocha a nádvo�í (zp�sob využití zbo�eništ�)  v k.ú. 
Tršice  tak, jak je  uvedeno v p�iložené kupní smlouv�  - nov� vzniklý pozemek p.�. 1418  
o vým��e 394 m2 za cenu 3 940,- K� manžel�m Ing. Zde�kovi  a Jarmile Ulrichovým, bytem 
Olomouc a zn�ní p�iložené kupní smlouvy. Veškeré náklady �ízení hradí kupující.  
 
48/6 - 07 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích schvaluje 
prodej pozemk� - 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 a p.�. 409/17 o vým��e      615 
m2  travní plocha, všechny v k.ú.Tršice manžel�m Janu a Sylv� Grézlovým, bytem Velký 
Týnec za ujednanou kupní cenu 3 100 000,- K� a zn�ní p�iložené kupní smlouvy.   
ZO zárove� schvaluje Smlouvu o advokátské úschov� pen�z a listin mezi Obcí Tršice, 
manžely Janem a Sylvou Grézlovými  a  JUDr. Petrem Ritterem – Advokátní kancelá� Ritter 
– Š�astný, Olomouc 
 
49/6 – 07 
ZO bere na v�domí zprávu o �innosti Rady obce Tršice bez p�ipomínek. 
 
50/6 – 07 
ZO souhlasí se zn�ním Smlouvy o v�cném b�emeni �. 12-8000412/002 mezi �EZ Distribuce, 
a.s. se sídlem D��ín 4, Teplická 874/8 a Obcí Tršice na pozemky ve vlastnictví Obce Tršice 
p.�. 750/42 orná p�da a p.�. 1297 ostatní plocha, ob� v k.ú. Tršice.  Toto v�cné b�emeno se 
z�izuje úplatn� za jednorázovou finan�ní náhradu v celkové výši 1 000,- K�. 
ZO souhlasí se zn�ním Smlouvy o v�cném b�emeni �. 12-8000508/001 mezi �EZ Distribuce, 
a.s. se sídlem D��ín 4, Teplická 874/8 a Obcí Tršice na pozemek ve vlastnictví Obce Tršice 
p.�. 1331 ostatní plocha v k.ú. Tršice.  Toto v�cné b�emeno se z�izuje úplatn� za 
jednorázovou finan�ní náhradu v celkové výši 1 000,- K�. 
 
51/6 – 07 
ZO Tršice  podporuje projekt „Community policing“ p�edložený OO P�R Velká Byst�ice, 
p�istupuje k jeho realizaci a pov��uje starostku koordinací projektu v obci Tršice a 
komunikací s OO P�R Velká Byst�ice 
 
52/6 – 07 
ZO schvaluje výpov�� nájemní smlouvy restaurace  „Radnice“ panu Michalu Veselému od 
1.7.2007 a pov��uje starostku, aby projednala výpov�� dohodou (v kratším termínu) a 
zárove� vyhlašuje výb�rové �ízení na nového nájemnce. a pov��uje radu obce o stanovení 
podmínek výb�rového �ízení 
 
 
 

…………………………………………. 
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 


