
Usnesení z 13. zasedání 
  Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 9.4.2008                                                                                                                                                                        

 
 
117/ 13 - 08 
ZO schvaluje program jednání 13. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 9.4.2008 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Ur�ení ov��ovatel� zápisu 
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání  
5. Revokace usnesení ZO �. 115/12 – 08 
6. Rozpo�et na rok 2008 
7. Zve�ejn�ní zám�ru prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce 
8. Smlouvy o uzav�ení smluv budoucích o z�ízení v�cných b�emen pro �EZ Distribuce, 

a.s. D��ín 
9. Žádost o dotaci ze státního rozpo�tu 
10. Informace starostky obce 
11. Diskuse 
12. Zpráva návrhové komise – usnesení 
13. Záv�r 

                                                             
118/13 – 08 
ZO bere na v�domí zprávu k pln�ní usnesení z minulého zasedání ZO 
 
119/13 – 08 
ZO revokuje usnesení �. 115/12 – 08 ze dne 27.2.2008 
 
120/13 - 08 
ZO schvaluje p�ebytkový rozpo�et Obce Tršice na rok 2008 
 
121/13 – 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.�. 433/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o vým��e 122 m2 a p.�. 433/21 orná p�da o 
vým��e  434 m2, obojí v k.ú. Tršice 
 
122/13 – 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 – �ást p.�. 
305 zahrada o vým��e cca 800 m2 v k.ú. Tršice 
 
123/13 - 08 
ZO souhlasí se zn�ním Smlouvy  o uzav�ení budoucí smlouvy o z�ízení v�cného b�emene a 
právu provést stavbu �. IV – 12 – 8002693/1 P�estavlky – p�ipojení RD, Mádr, NNk   mezi 
�EZ Distribuce, a.s. se sídlem D��ín 4, Teplická 874/8 a Obcí Tršice na pozemek ve 
vlastnictví Obce Tršice p.�. 180, o vým��e 1677 m2 v k.ú. P�estavlky.  Toto v�cné b�emeno 
se z�izuje úplatn� za jednorázovou finan�ní náhradu v celkové výši   500,-  K�. 
 
124/13 - 08 
ZO schvaluje   podání žádosti o dotaci ze státního rozpo�tu na rekonstrukci II. stupn� 
Základní školy Tršice, p�ísp�vkové organizace na rok 2009 ve výši 15 000 000,- K� 
s dofinancováním 10% �ástky. 
 
 
 
 



125/13 – 08 
ZO bere na v�domí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na ve�ejnou zakázku „Silnice 
II/436 – pr�tah“ . Olomoucký kraj jako zadavatel schválil k realizaci této zakázky stavební 
firmu OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno – st�ed  
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
 

…………………………………………. 
Lumír Závodník 
místostarosta 

 
 
Vyv�šeno na ú�ední desce dne :                                           
Sejmuto z ú�ední desky dne 
 
 
 


