
Usnesení ze 23. zasedání 
  Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 9.9.2009                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
205/23 - 09 
ZO schvaluje program jednání 23. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 9.9.2009 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Ur�ení ov��ovatel� zápisu 
4. Kontrola usnesení z 22. zasedání ZO 
5. Rozpo�tová opat�ení Krajského ú�adu Olomouckého kraje a vlastní 
6. Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice 
7. Zve�ejn�ní zám�ru o prodeji nemovitostí ve vlastnictví obce 
8. Revokace usnesení �. 197/22 – 09, 199/22 – 09 
9. TJ Tršice – Žádost prodloužení termínu splatnosti finan�ní p�j�ky 
10. Žádost o p�ezkoumání usnesení rady obce 
11. Výmaz ŠJ z Rejst�íku škol a školských za�ízení 
12. Diskuse 
13. Zpráva návrhové komise – usnesení 
14. Záv�r 

 
206/23 – 09 
ZO bere na v�domí zprávu k pln�ní usnesení z 22. zasedání ZO 
 
207/23 – 09 
ZO schvaluje rozpo�tová opat�ení Obce  Tršice   
 
�ást p�íjmová 
2321 /sto�né/               2111                                                              +   60.000 
 
�ást výdajová: 
3613  /nebyt./              5171 /opravy a udržování/                          +   29.000 
3745  /ve�.prostr./       5137 /DKP/                                                 +   62.000                                  
3745                            5139                                                           +   23.000 
3745  /socha,zastávka/ 6121                                                           + 250.322 
2212 /pr�tah/               6121                                                            + 438.357 
5512 /školení/              5167                                                            +     7.000 
6171                             5136                                                           +     3.000 
6171                             5137 /insignie,vol.stojany/                         +   17.000 
2310                             5169 /rozbory vody/                                   +     9.000 
3319                             5154 /sál-elekt�ina/                                     +   80.000 
 
3636 /územní rozvoj/   6121 /nákup pozemku/                                - 858.679 
 
a rozpo�tová opat�ení  KÚ Olomouckého kraje v roce  2009  
 
- ú�elová neinvesti�ní dotace  ve výši                7.985,-- K�  
na odbornou p�ípravu dobrovolných hasi�� 
p�íjmy: položka 4122, ÚZ 14 004 
výdaje: §5512, položka 5029 – 7484,--ÚZ 14 004 
                                       5039 -   501,--  
 
 



-ú�elová neinvesti�ní dotace    ve výši     500.000,-- K� 
na realizaci projektu „Oprava ve�ejného osv�tlení v místních �ástech obce Tršice-Hostkovice 
a Lip�any“ 
p�íjmy: položka 4122,ÚZ 00 017                      výdaje:položka 3745, 5171 
 
-ú�elová neinvesti�ní dotace    ve výši       25.000,-- K� 
p�ísp�vek na �áste�nou úhradu výdaj� na zajišt�ní akceschopnosti jednotek dobrovolných 
hasi�� obce 
p�íjmy: položka 4122, ÚZ 00 008                     výdaje:§ 5512 
 
 
208/23 - 09 
ZO schvaluje prodej pozemk� p.�. st. 14/3 o vým��e 1 m2 a p.�. st. 14/4 o vým��e 1 m2, oba 
zastavené plochy v k.ú. Tršice manžel�m Stanislavu a Ta�án� Grolichovým, Tršice za 
celkovou cenu 100,- K� a zn�ní p�iložené kupní smlouvy. Veškeré náklady �ízení hradí 
kupující. 
 
209/23 - 09 
ZO schvaluje prodej pozemku p.�. 416/9 orná p�da o vým��e 1017 m2 v k.ú. Tršice 
manžel�m Janu a Sylv� Grézlovým, Velký Týnec  za kupní cenu 40,- K� za 1 m2 a zn�ní 
p�iložené kupní smlouvy. Veškeré náklady �ízení hradí kupující. 
 
 
210/23 – 09 
ZO  ve smyslu zákona �íslo 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� v souladu s §39  
schvaluje zve�ejn�ní zám�ru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek  p.�. 
1331 – ostatní plocha (studna) o vým��e cca 4 m2 v k.ú. Tršice. Veškeré náklady �ízení, 
v�etn� po�ízení geometrického plánu hradí zájemce (kupující).     
 
211/23 – 09 
ZO  ve smyslu zákona �íslo 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� v souladu s §39  
schvaluje zve�ejn�ní zám�ru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice – �ást pozemku  
p.�. 71/2  v k.ú. P�estavlky (vyzna�ená �ást na p�iloženém snímku katastrální mapy). Veškeré 
náklady �ízení, v�etn� po�ízení geometrického plánu hradí zájemce (kupující).     
 
212/23 - 09 
ZO revokuje usnesení �. 197/22 – 09 ze dne 17.6.2009  a ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích  
 
213/23 - 09 
ZO schvaluje prodej pozemk� p.�. 70/35 zahrada o vým��e 424 m2 a p.�. 70/36 zahrada o 
vým��e 454 m2 v k.ú. P�estavlky panu Jaromíru Ambrožovi, Loštice a zn�ní p�iložené kupní 
smlouvy. Veškeré náklady �ízení hradí kupující.  ZO pov��uje starostku obce  podpisem kupní 
smlouvy. 
 
214/23 - 09 
ZO revokuje usnesení �. 199/22 – 09 ze dne 17.6.2009  ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích 
 
 
 
 



215/23 - 09  
ZO  ve smyslu zákona �íslo 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� v souladu s §39  
schvaluje zve�ejn�ní zám�ru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek  p.�. 
262/2 – zahrada o vým��e 347 m2 v k.ú. Tršice. 
 
216/23 - 09 
ZO schvaluje prodloužení splatnosti finan�ní bezúro�né p�j�ky TJ Tršice, která byla 
poskytnuta na základ� usnesení �. 188/21 – 09 ze dne 18.5.2009 do 31.10.2009. 
 
217/23 – 09 
ZO souhlasí s postupem Rady obce Tršice ve v�ci vypov�zení z nájmu pronajatých �ástí 
pozemku p.�. -130 v Tršicích  rozhodnutím �. R 461/55 – 09 manžel�m Lu�kovi a Ivan� 
Zatloukalovým, Tršice 
 
218/23 – 09 
ZO schvaluje podání žádosti o výmaz Školní jídelny jako sou�ásti Základní školy Tršice, 
okres Olomouc, p�ísp�vkové organizace z Rejst�íku škol a školských za�ízení. 
a to ke dne 1.1.2010  
 
219/23 – 09 
ZO schvaluje Dodatek �. 2 ke z�izovací listin� Základní  školy Tršice, okres Olomouc, 
p�ísp�vkové organizace ze dne 30.8.2002, kdy školní jídelna již není sou�ástí p�ísp�vkové 
organizace ke dni 1.1.2010 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
v.r. 

…………………………………………. 
Mgr. Milan Mahdal 

místostarosta 
v.r. 

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

 
 
 
 
 

 
 
 


