
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Tršice, 
konaného dne 12.12.2007                                                                                                                  

 
83/ 11 - 07 
ZO schvaluje program jednání 11. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12.12.2007 
 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Ur�ení ov��ovatel� zápisu 
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
5. Rozpo�tové provizorium na i. �tvrtletí  roku 2008 
6. Zpráva o pln�ní rozpo�tu obce k 31.10.2007 a rozpo�tová opat�ení Obce Tršice 
7. Zm�ny Územního plánu Obce Tršice 
8. Obecn� závazná vyhláška �. 1/2007 o stanovení systému shromaž�ování, sb�ru, 

p�epravy, t�íd�ní,využívání a odstra�ování komunálních odpad� a nakládání se 
stavebním odpadem 

9. Obecn� závazná vyhláška Obce Tršice �. 2/2007 o místním poplatku za provoz 
systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní,využívání a odstra�ování 
komunálních odpad� a nakládání se stavebním odpadem 

10. Prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice 
11. Zám�r darovat nemovitost ve vlastnictví obce 
12. Smlouva o uzav�ení smlouvy budoucí o z�ízení v�cného b�emene pro �EZ Distribuce, 

a.s. D��ín 
13. Zpráva o �innosti Rady obce Tršice 
14. Poplatek za vodu a sto�né na rok 2008 
15. Plán kontrol finan�ního a kontrolního výboru 
16. Diskuse 
17. Zpráva návrhové komise – usnesení 
18. Záv�r 

 
 
84/11 – 07 
ZO vyhlašuje rozpo�tové provizorium na 1. �tvrtletí roku 2008 s tím, že vydání obce v tomto 
období nep�ekro�í skute�nost 1. �tvrtletí roku 2007, tj. �ástku 3 500 000,- K�. 
Rozpo�tové p�íjmy a výdaje uskute�n�né v dob� rozpo�tového provizoria se stávají p�íjmy a 
výdaji rozpo�tu po jeho schválení. 
 
85/11 – 07 
ZO schvaluje rozpo�tová opat�ení Obce Tršice dle p�iloženého návrhu ve výši 3 530 00,- K� 
(p�íjmová i výdajová �ást) 
 
86/11 - 07 
ZO bere na v�domí zprávu o pln�ní rozpo�tu obce k 31.10.2007 
 
87/11 – 07 
1.ZO schvaluje zm�ny v Územním plánu  Obce Tršice dle p�edložených žádostí od ob�an�: 
- Milan Vachler, Tršice  - p.�. -136 zastav�ná plocha a nádvo�í v k.ú. Tršice na stavbu letní 
  restaurace 
- Jana Svobodová, Lucie Svozilová, Hostkovice – p.�.  – 228 v k.ú. Hostkovice z výstavby  
  bytového domu na RD 
- Jana Ulicová, Tršice – p.�.269/32 trvalý travní porost v k.ú. Tršice na výstavbu RD 

 



- Ji�í Grunt, Tršice – p.�.1, 2/1, 2/2 ostatní plocha v k.ú. Tršice na výstavbu garáže 
- Mária Rotari, Vacanovice – p.�. 117/1, 117/4 obojí orná p�da v k.ú. Hostkovice na 

výstavbu RD 
- manželé Hechtovi, Tršice – p.�. 17 zahrada se zastav�nou plochou v k.ú. P�estavlky na 

výstavbu RD 
- manželé Lužovi, Tršice – p.�. 1065/2  (�ást je vedena jako stav. pozemek) v k.ú. 

Tršice na výstavbu RD 
- manželé Grézlovi, Velký Týnec – p.�. 409/16, 409/17 – trvalý travní porost, 416/5, 

462/5 – ovocný sad,  462/6 – ovocný sad, - 360 – zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k.ú. Tršice – zm�na na využití plochy  pro sport a rekreaci – zastavitelné plochy 
(domek správce, penzion, parkovišt�) 
p.�. 425/3 – ostatní plocha, 433/4, 433/5, 433/6, 433/7, 433/14, 433/15, 433/16 – 
všechny orná p�da, 462/1 ovocný sad, všechny v k.ú. Tršice – zm�na na plochy 
související   se sportem a rekreací, tj. tvo�ící jejich zázemí (výb�hy, pastviny, cvi�išt�) 
 

      2. ZO neschvaluje zm�ny v Územním plánu Obce Tršice dle p�edložených žádostí od  
    ob�an�: 
- Josef Kelner, Olomouc -Slavonín – p.�. 88/1, orná p�da, p.�. 85/2, 85/1 trvalý travní 

porost, p.�. 91/8 orná p�da, všechny v k.ú. P�estavlky na výstavbu RD 
- manželé Pospíšilovi, Tršice – p.�. 750/48 orná p�da v k.ú. Tršice na výstavbu RD 
- Zdenka Míšová, Olomouc – p.�. 750/50 orná p�da v k.ú. Tršice 

 
 
88/11 – 07 
ZO schvaluje  Obecn� závaznou vyhlášku Obce Tršice �. 1/2007 o stanovení systému 
shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad� a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Tršice. 
 
89/11 - 07 
ZO schvaluje  Obecn� závaznou vyhlášku Obce Tršice �. 2/2007 o místním poplatku za 
provoz  systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování 
komunálních odpad�. 
 
90/11 – 07 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích schvaluje 
prodej pozemk� p.�. – 44 zast. plocha  v k.ú. Hostkovice o vým��e 32 m2 a p.�. 186 ostatní 
plocha v k.ú. Hostkovice o vým��e 27 m2  paní Jan� Svobodové, bytem Tršice �ást 
Hostkovice �p. 11 a Lucii Svozilové, bytem Tršice �ást Hostkovice �p. 11. Oba pozemky za 
cenu 40,- K� /1m2. Veškeré náklady �ízení hradí kupující.  ZO pov��uje starostku obce 
odsouhlasením zn�ní a podpisem kupní smlouvy. 
 
91/11 - 07 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích schvaluje 
prodej pozemku  p.�. 186 ostatní plocha v k.ú. Hostkovice o vým��e 23 m2  paní Lucii 
Svozilové, bytem Tršice �ást Hostkovice �p. 11  za cenu 40,- K� /1m2. Veškeré náklady 
�ízení hradí kupující.  ZO pov��uje starostku obce odsouhlasením zn�ní a podpisem kupní 
smlouvy. 
 
 
 
 
 



92/11 - 07 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích schvaluje 
prodej pozemku  p.�. 186 ostatní plocha v k.ú. Hostkovice o vým��e 84 m2  paní Jan� 
Svobodové, bytem Tršice �ást Hostkovice �p. 11  za cenu 40,- K� /1m2. Veškeré náklady 
�ízení hradí kupující.  ZO pov��uje starostku obce odsouhlasením zn�ní a podpisem kupní 
smlouvy. 
 
93/11 – 07 
ZO neschvaluje ve smyslu zákona �íslo 128/2000 Sb., v souladu s §39, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� zve�ejn�ní zám�ru darovat nemovitý majetek ve vlastnictví obce pozemek p.�. 1251 
– ostatní komunikace v k.ú. Tršice. Obec zašle dopis o náhradu škody za poškozenou 
komunikaci Les�m �R s.p. 
 
94/11 - 07 
ZO souhlasí se zn�ním Smlouvy  o uzav�ení budoucí smlouvy o z�ízení v�cného b�emene �. 
IE-8001173/1 mezi �EZ Distribuce, a.s. se sídlem D��ín 4, Teplická 874/8 a Obcí Tršice na 
pozemek ve vlastnictví Obce Tršice p.�. 835/1 – orná p�da, v k.ú. Tršice.  Toto v�cné 
b�emeno se z�izuje úplatn� za jednorázovou finan�ní náhradu v celkové výši 3 000,-  K�. 
 
95/11 - 07 
ZO souhlasí se zn�ním Smlouvy o v�cném b�emeni �. IV-12-8000499/001 mezi �EZ 
Distribuce, a.s. se sídlem D��ín 4, Teplická 874/8 a Obcí Tršice na pozemky ve vlastnictví 
Obce Tršice p.�. 774 – ostatní plocha a p.�. 1241/2 – 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� a 
schvaluje Návrh na povolení vkladu v�cného b�emene do katastru nemovitostí. 
 
96/11 – 07 
ZO bere na v�domí zprávu o �innosti RO za období od 15.6. do 10.12.2007. 
 
97/11 – 07 
ZO schvaluje poplatek za vodu a sto�né na rok 2008 a to: 20,- K�, z toho 13,- K� vodné a 7,- 
K� sto�né 
 
98/11 – 07 
ZO schvaluje plán finan�ního a kontrolního výboru na rok 2008. 
 
99/11 – 07 
ZO pov��uje starostku vypov�d�t smlouvu Firm� REMIT s.r.o. Šternberk. 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
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 
 
 
 


