
Usnesení z 9. zasedání  Zastupitelstva obce Tršice 
konaného dne 22.10.2007                                                                                                                                                                                                                                                           

 
72/ 9 - 07 
ZO schvaluje program jednání 9. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22.10.2007 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Ur�ení ov��ovatel� zápisu 
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání  
5. Rozpo�tový výhled na roky 2009 a 2010 
6. Zm�ny Územního plánu Obce Tršice 
7. Schválení p�ísp�vku z Programu obnovy venkova 2007 
8. Smlouva o spole�ném postupu zadavatel� pro akci „Silnice II/436 Tršice – pr�tah“ 
9. Diskuse 
10. Zpráva návrhové komise – usnesení 
11. Záv�r  

 
73/9 - 07 
ZO bere na v�domí zprávu k pln�ní usnesení z minulého zasedání konaného dne 19.9.2007 
 
74/9 – 07 
ZO revokuje usnesení  �. 71/8 – 07 ze dne 19.9.2007 
 
75/9 – 07 
ZO schvaluje Rozpo�tový výhled na roky 2009, 2010 
 
76/9 - 07 
1. ZO schvaluje zm�ny v Územním plánu Obce Tršice dle p�iložených žádostí od ob�an�: 
- Ing. Karel Trávní�ek, Olomouc – p.�. 86/2 zahrada v k.ú. P�estavlky na výstavbu RD 
- Dana Vlá�ilová, Doloplazy – p.�. 113 zahrada v k.ú. Hostkovice na výstavbu RD 
- Radoslava Hrdli�ková, Olomouc – p.�. 726/2 orná p�da v k.ú. Tršice na psí h�bitov 
- Radomil Novotný, Doloplazy 101 – p.�. 96/3 orná p�da v k.ú. Vacanovice na výstavbu RD 
- Petr Bortlík,  Horka nad Moravou – p.�. 59/1 orná p�da v k.ú. Lip�any na výstavbu RD 
 
2. ZO neschvaluje zm�ny v Územním plánu Obce Tršice dle p�iložených žádostí od ob�an�  
- Michal Ková�ek, Doloplazy – p.�.70/31 orná p�da v k.ú. Hostkovice – výstavba 2 RD 
- Jan Lipner, Tršice – p.�. 769/6 – stavba garáže 
- Zde�ka Kalová, Frýdek Místek – p.�. 1075/4  v k.ú. Tršice – výstavba RD 
 
3.ZO schvaluje  odložení níže uvedených žádostí na p�íští zasedání ZO:  
- manželé Grézlovi, Velký Týnec - lokalita „Hostin�v d�l“ p.�. 416/5, … v k.ú. Tršice  
- manželé Pospíšilovi, Tršice – p.�. 750/48 -   orná p�da v k.ú. Tršice  
- Zdenka Míšová, Olomouc – p.�. 750/50 orná p�da v k.ú. Tršice  
- Jana Ulicová, Tršice – p.�. 269/32 sad v k.ú. Tršice  
  Zájemci budou vyzváni k up�esn�ní žádostí a dalšímu jednání 
 
Všichni žadatelé budou seznámeni s rozhodnutím ZO s tím, že jim bude stanovena cena za 
po�ízení zm�ny, bude po nich požadován souhlas s touto cenou a složení zálohy. 
 
77/9 - 07 
ZO schvaluje p�ísp�vek z Programu obnovy venkova na projekt „Vým�na oken, dve�í a 
akumula�ních kamen na sále v obecním dom� Radnice ve výši 300 000,- K� a uzav�ení 
smlouvy  o poskytnutí tohoto p�ísp�vku s Krajským ú�adem Olomouckého kraje. Pov��uje 
starostku podpisem této smlouvy.  
 
 



78/9 – 07 
ZO pov��uje  starostku  realizací  výb�rového �ízení a podepsáním smlouvy s vybraným 
dodavatelem  realizace projektu „Vým�na oken, dve�í a akumula�ních kamen na sále 
v obecním dom� Radnice.“  Kritérium pro hodnocení zakázky je nejnižší nabídková cena. 
 
 
79/9 – 07 
ZO schvaluje zn�ní Smlouvy o spole�ném postupu zadavatel� pro akci : „Silnice II/436 – 
Tršice – pr�tah“ 
 
 
 
 

…………………………………………. 
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 
 
 


