
Usnesení z 12. zasedání 
  Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 27.2.2008                                                                                                                                                                                              

 
100/ 12 - 08 
ZO schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 
25.2.2008 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Ur�ení ov��ovatel� zápisu 
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
5. Revokace  usnesení ZO 
6. Žádost o p�ísp�vek na opravu farního kostela v Tršicích 
7. Zve�ejn�ní zám�ru o prodeji nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice 
8. Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice 
9. Zm�ny Územního plánu Obce Tršice 
10. Smlouvy o uzav�ení smluv budoucích o z�ízení v�cných b�emen pro �EZ 

Distribuce, a.s.   D��ín 
11. Schválení smlouvy o spolupráci s obcí Doloplazy 
12. Žádost o dotaci na cyklostezku mezi obcemi Tršice a Doloplazy 
13. Diskuse 
14. Zpráva návrhové komise – usnesení 
15. Záv�r 

                                                             
101/12 – 08 
ZO bere na v�domí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO 
 
102/12 – 08 
ZO revokuje : 

- �ást usnesení �. 76/9 – 07 ze dne 22.10.2007  a to: ZO neschvaluje zm�ny 
v Územním plánu Obce Tršice dle p�iložené žádosti - Jan Lipner, Tršice – p.�. 
769/6 – stavba garáže 

- �ást usnesení �. 87/11 – 07 ze dne 12.12.2007 a to: ZO neschvaluje zm�ny 
v Územním plánu Obce Tršice dle p�edložené žádosti - Zdenka Míšová, 
Olomouc – p.�. 750/50 orná      p�da v k.ú. Tršice 

- usnesení �.93/11 – 07 ze dne 12.12.2007 
 
103/12 - 08 
ZO schvaluje 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.   
 
104/12 – 08 
ZO schvaluje finan�ní p�ísp�vek na opravu v�že faního kostela Narození Panny 
Marie ve výši 100 000,- K� 
 
105/12 - 08 
ZO schvaluje ve smyslu zákona �íslo 128/2000 Sb., v souladu s §39, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� zve�ejn�ní zám�ru prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce 
Tršice pozemky  
p.�. 1184/26 o vým��e 3 418 m2 a  p.�. 1184/36 o vým��e 1 561 m2, obojí vodní 
plocha v k.ú. Tršice. 
 



106/12 - 08 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích 
schvaluje prodej pozemk� p.�. 750/1 – orná p�da o vým��e 8 977 m2 a 750/44 – 
orná p�da o vým��e 6 876 m2, ob� v k. ú. Tršice za cenu 150,- K�/ 1m2 spole�nosti 
Provád�ní staveb Olomouc, s.r.o., Holická 29, Olomouc a zn�ní p�iložené kupní 
smlouvy. Veškeré náklady �ízení hradí kupující.  ZO pov��uje starostku obce  
podpisem kupní smlouvy 
 
107/12 - 08 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích 
schvaluje prodej pozemku p.�. 145 – ostatní plocha o vým��e 4 m2 v k.ú. Hostkovice 
(v�etn� studny na n�m se nacházejí) manžel�m Martinovi a Markét� Machovým, 
bytem Hostkovice �p. 18, manžel�m Janu a Ev� Šmidákovým, bytem Hostkovice �p. 
18, Josefu Bolfovi, bytem Hostkovice �p. 18, Radku Peka�ovi, bytem Hostkovice �p. 
28 a Pavlín� Pre�anové, bytem Velký Týnec, Masarykova 31. ZO schvaluje zn�ní 
p�iložené kupní smlouvy a pov��uje starostku obce  jejím podpisem. Veškeré náklady 
�ízení hradí kupující.   
 
108/12 - 08 
ZO schvaluje zm�ny v Územním plánu Obce Tršice dle p�edložených žádostí : 

- Jaroslav a Miroslava Vyroubalovi, Olomouc : p.�. 750/47 – orná p�da a p.�. 
750/48 – orná p�da, ob� v k.ú. Tršice, na výstavbu RD 

- Obec Tršice :  p.�. 750/1 – orná p�da a p.�. 750/44 – orná p�da, ob� v k.ú. 
Tršice, na výstavbu RD 

- Tršická zem�d�lská a.s. : p.�. 966/1 – orná p�da, k.ú. Tršice, na výstavbu RD 
- Jaroslav Sýkora, P�erov : p.�. 991/2 – zahrada, k.ú. Tršice, na stavební 

parcelu   
- Jan Lipner, Tršice: p.�. 769/6 zahrada, k.ú. Tršice, na stavbu garáže 

 
ZO rozhodlo vyhov�t níže uvedeným žádostem o zm�nu ÚP za podmínky p�edložení 
spole�ného urbanistického �ešení 
 

- Zdenka Míšová, Olomouc: p.�. 750/50 -  orná p�da, k.ú. Tršice na výstavbu 
RD  

- Marie Kone�ná, Tršice : p.�. 750/45 – orná p�da, k.ú. Tršice na výstavbu RD 
 
ZO odkládá rozhodnutí o žádosti o zm�nu   ÚP Obce Tršice do 5.3.2008 
-   V�ra Rozsívalová, Tršice: p.�. 750/49 – orná p�da, k.ú. Tršice na výstavbu RD 
 
109/12 – 08 
ZO souhlasí se zn�ním Smlouvy  o uzav�ení budoucí smlouvy o z�ízení v�cného 
b�emene �.IV-12-8001823/1 mezi �EZ Distribuce, a.s. se sídlem D��ín 4, Teplická 
874/8 a Obcí Tršice na pozemky ve vlastnictví Obce Tršice p.�. 70/12 – orná p�da, 
200 – ostatní plocha, ostatní komunikace a 101/5 – orná p�da, všechny v k.ú. 
Hostkovice.  Toto v�cné b�emeno se z�izuje úplatn� za jednorázovou finan�ní 
náhradu v celkové výši  1.000,-  K�. 
 
110/12 - 08 
ZO souhlasí se zn�ním Smlouvy  o uzav�ení budoucí smlouvy o z�ízení v�cného 
b�emene �.IV-12-8001826/4 mezi �EZ Distribuce, a.s. se sídlem D��ín 4, Teplická 
874/8 a Obcí Tršice na pozemky ve vlastnictví Obce Tršice p.�. 1344/4 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 1257 – ostatní plocha, ostatní komunikace a 1258 – 



ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v k.ú. Tršice.  Toto v�cné b�emeno se 
z�izuje úplatn� za jednorázovou finan�ní náhradu v celkové výši  3.000,-  K�. 
 
 
111/12 - 08 
ZO souhlasí se zn�ním Smlouvy  o uzav�ení budoucí smlouvy o z�ízení v�cného 
b�emene �.IE-12-8001016/1 mezi �EZ Distribuce, a.s. se sídlem D��ín 4, Teplická 
874/8 a Obcí Tršice na pozemky ve vlastnictví Obce Tršice p.�. 750/1 – orná p�da, 
750/23 – ostatní plocha a 1296 – ostatní plocha, všechny v k.ú. Tršice.  Toto v�cné 
b�emeno se z�izuje úplatn� za jednorázovou finan�ní náhradu v celkové výši  1.900,-  
K�. 
 
112/12 - 08 
ZO souhlasí se zn�ním Smlouvy  o uzav�ení budoucí smlouvy o z�ízení v�cného 
b�emene �.IP-12-8003044 mezi �EZ Distribuce, a.s. se sídlem D��ín 4, Teplická 
874/8 a Obcí Tršice na pozemek ve vlastnictví Obce Tršice p.�. 143 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v k.ú. Hostkovice.  Toto v�cné b�emeno se z�izuje úplatn� za 
jednorázovou finan�ní náhradu v celkové výši  1.000,-  K�. 
 
113/12 - 08 
ZO souhlasí se zn�ním Smlouvy  o uzav�ení budoucí smlouvy o z�ízení v�cného 
b�emene �. EP-12-8000722/3  mezi �EZ Distribuce, a.s. se sídlem D��ín 4, Teplická 
874/8 a Obcí Tršice na pozemek ve vlastnictví Obce Tršice p.�. 70/12 – orná p�da v 
k.ú. Hostkovice.  Toto v�cné b�emeno se z�izuje úplatn� za jednorázovou finan�ní 
náhradu v celkové výši  500,-  K�. 
 
114/12 - 08 
ZO souhlasí se zn�ním Smlouvy �. Z S14 12 8120012765 o uzav�ení budoucí 
smlouvy o realizaci p�eložky distribu�ního za�ízení ur�eného k dodávce elektrické 
enegie  mezi �EZ Distribuce, a.s. se sídlem D��ín 4, Teplická 874/8 a Obcí Tršice. 
 
115/12 – 08 
OZ schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci v rámci realizace cyklostezky v k.ú. 
Tršice a k.ú. Doloplazy 
 
116/12 – 08 
ZO schvaluje podání Žádosti o dotaci na vybudování cyklostezky mezi obcemi Tršice 
a Doloplazy 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
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 
 
 
 


