
Usnesení z 15. zasedání 
  Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 18.6.2008                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
132/15 - 08 
ZO schvaluje program jednání 15. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.6.2008 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Ur�ení ov��ovatel� zápisu 
4. Návrh zadání zm�ny ÚP �. 3 
5. Prodej, sm�na nemovitostí ve vlastnictví obce 
6. Výsledek p�ezkoumání hospoda�ení Obce Tršice za rok 2007, rozbor hospoda�ení, 

záv�re�ný ú�et Obce Tršice za rok 2007 
7. Smlouva o spolupráci s obcí Doloplazy  
8. Diskuse 
9. Zpráva návrhové komise – usnesení 
10. Záv�r 

 
133/15 – 08 
OZ bere na v�domí zprávu k pln�ní usnesení ze 13. a 14. zasedání ZO 
 
134/15 - 08 
a) V souladu s §6 odst. 5 písm. b) zákona �. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním �ádu (stavební zákon) ZO rozhodlo o po�ízení zm�ny �. 3 Územního plánu obce 
Tršice  a dle §6  odst. 6 písm.b) schvaluje žádost obce o po�ízení zm�n: 
 
1.    p.�. 86/2 – zahrada v k.ú. P�estavlky na výstavbu RD 
2.    p.�. 726/2 – orná p�da v k.ú. Tršice na psí h�bitov 
3.    p.�. 96/3 – orná p�da v k.ú. Vacanovice na výstavbu RD 
4.    p.�. 59/1 – orná p�da v k.ú. Lip�any na výstavbu RD 
5.    p.�. -228 v k.ú. Hostkovice z výstavby bytového domu na RD 
6.    p.�. 269/32 – trvalý travní porost v k.ú. Tršice na výstavbu RD 
7.    p.�. 17 zahrada se zastav�nou plochou v k.ú. P�estavlky na výstavbu RD 
8.    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�) 
9.    p.�. 750/47 – orná p�da a p.�. 750/48 – orná p�da, ob� v k.ú. Tršice, na výstavbu RD 
10.  p.�. 750/1 – orná p�da a p.�. 750/44 – orná p�da, ob� v k.ú. Tršice na  výstavbu RD 
11.  p.�. 966/1 – orná p�da, k.ú. Tršice, na výstavbu RD 
12.  p.�. 991/2 – zahrada, k.ú. Tršice, na stavební parcelu   
13.  p.�. 769/6 – zahrada, k.ú. Tršice, na stavbu garáže 
14.  p.�. 181/1 – zahrada, 182 – zahrada a -99 zastav�ná plocha a  nádvo�í v k.ú. Tršice        
       na výstavbu RD 
15. p.�. 537/1 – travní porost a 537/2 orná p�da v k.ú. Tršice na pozemky ur�ené k zastav�ní 
 
b) ZO schvaluje uzav�ení smlouvy s Ing.arch. Boženou Šnyrchovou, projek�ní kancelá� 
URBOL, oprávn�nou k výkonu územn� plánovací �innosti.  
 
c) ZO ur�uje ke spolupráci na zpracování souboru zm�n �. 3 ÚP obce Tršice starostku 
Leonu Stejskalovou. 
 
d) Na základ� posouzení návrhu na po�ízení zm�n ÚP ZO neschvaluje zm�nu ÚP paní Dan� 
Vlá�ilové, Doloplazy – p.�. 113 zahrada v k.ú. Hostkovice na výstavbu RD 
 
 



135/15 - 08 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích schvaluje 
prodej nemovitostí ve vlastnictví Obce Tršice �ást p.�. 305 zahrada  o vým��e cca 800-1000 
m2 v k.ú. Tršice panu Mgr. Milanu Mahdalovi, bytem Tršice �p. 284 za cenu 40,- K�/m2. 
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. ZO pov��uje starostku obce 
odsouhlasením zn�ní a podpisem kupní smlouvy. 
 
136/15 - 08 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích schvaluje 
prodej nemovitostí ve vlastnictví Obce Tršice  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 manžel�m 
Janu a Sylv� Grézlovým, bytem Velký Týnec za cenu 40,-K�/ m2. Veškeré náklady spojené 
s prodejem hradí kupující. ZO pov��uje starostku obce odsouhlasením zn�ní a podpisem 
kupní smlouvy. 
 
137/15 - 08 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích schvaluje 
sm�nu  �ásti nemovitostí ve vlastnictví Obce Tršice – p.�. 1235 ostatní plocha, ostatní 
komunikace za nemovitosti ve vlastnictví Zde�ka Hanzlíka, bytem Tršice  – �ást p.�. 181/1 
zahrada, �ást p.�. 182 zahrada a �ást p.�. - 99  zastav�ná plocha a nádvo�í – vše v k.ú. 
Tršice dle návrhu firmy GEODES s.r.o. Jedná se o vyrovnání hranice pozemk� – d�íve 
vybudovaný ve�ejný chodník v �ásti obce Tršice – „Hrubá Strana“ 
Sm��ované nemovitosti mají pro tuto sm�nu stejnou cenu. Po provedení sm�ny jsou tedy 
ú�astníci zcela vyrovnáni a nemají v��i sob� v souvislosti s touto sm�nou nárok na doplatek 
ceny sm��ovaných nemovitostí. Veškeré náklady spojené se sm�nou hradí p. Zden�k 
Hanzlík. ZO pov��uje starostku obce odsouhlasením zn�ní a podpisem sm�nné smlouvy. 
 
138/15 – 08 
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 2007 a to bez výhrad 
 
139/15 – 08 
ZO schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci v rámci realizace cyklostezky v k.ú. Tršice a 
k.ú. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


