
Usnesení ze 28. zasedání 
  Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 16.6. 2010                                                                                                                                                                                   

 
255/28 - 10 
ZO schvaluje program jednání 28. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 16.6.2010 
1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Kontrola usnesení z 27. zasedání ZO 
5. Rozpočtová opatření 2010 
6. Majetkoprávní vypořádání „Silnice II/436 Tršice – průtah“  
7. Směna nemovitostí ve vlastnictví obce 
8. Odkoupení nemovitostí do vlastnictví obce 
9. Dodatek ke Zřizovací listině Základní školy Tršice 
10. Diskuse 
11. Zpráva návrhové komise – usnesení 
12. Závěr 
 
 
256/28 – 10 
ZO bere na vědomí zprávu k plnění usnesení z 27. zasedání ZO 
 
257/28 – 10 
ZO schvaluje rozpočtová opatření obce Tršice na rok 2010 
 
Příjmy: 
          4129 ost.neinvest. transfery /Mikroregion/                        17.500,-- 
          4213  invest.přijaté transfery ze st.fondů                         313.085,-- 
2369  2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů                  10.000,-- 
3639  2129 věcné břemeno                                                             5.000,-- 
3725  2324 přijaté příspěvky od Eko-komu                               120.000,-- 
6171  2210 sankční platby                                                         - 10.000,-- 
6171  2212 sankční platby                                                            20.000,- 
6399  2222 vratek DPH                                                                10.000,-- 
                                                                                                    485.585,-- 
 
Výdaje: 
2310  5169 vodovod.služby                                                       121.760,-- 
2310  5363 úhrada sankcí                                                            10.000,-- 
2321  5139 materiál na kanalizaci                                                 5.000,-- 
2321  5169 služby kanalizace                                                    100.000,-- 
3111  5321 neivest.příspěvek cizí přísp.organizaci                     30.000,-- 
3141  5169 školní stravování                                                     120.000,-- 
5512  5171 opravy hasiči                                                             65.000,-- 
6171  5192 poskytnuté neivest.příspěvky                                      3.000,-- 
6171  5329 ost.neinv.transfery /Mikroregion/                                8.000,--                                                                                                
6402  5366 vypořádání s krajem                                                    3.296,50 
6402  5364 vratek-volby 2009                                                     19.528,50                                                          
                                                                                                   485.585,--  
 



 
a rozpočtové opatření  KÚ Olomouckého kraje 2010 
 
- účelová neinvestiční dotace    ve výši                                     126.000,-- Kč 
v příjmech:    položka 4111,  ÚZ 98 071 
ve výdajích:  6114,položka 5xxx , ÚZ 98 071 
                                                   
 
258/28 – 10 
ZO  Tršice   ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
v souladu s §39 schvaluje zveřejnění záměru bezúplatně  převést následující nemovitosti: 
 
části pozemku parc. č. 262/3 zahrada o výměře 599 m2, dle geometrického plánu č. 495-
104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “b1“ o výměře 599 m2, části pozemku parc. č. 1006/14 
zahrada o výměře 59 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl 
“c1“ o výměře 59 m2, části pozemku parc. č. 1236 ostatní plocha o výměře 230 m2, dle 
geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “z“ o výměře 230 m2 a části 
pozemku parc. č. 1419 ostatní plocha o výměře 37 m2, dle geometrického plánu č. 495-
104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “a1“ o výměře 37 m2, které jsou sloučeny do pozemku 
parc. č. 262/3 ostatní plocha o výměře 924 m2, části pozemku parc. č. 154/1 ostatní plocha 
o výměře 61 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “v“ o 
výměře 61 m2, části pozemku parc. č. 174 zahrada o výměře 58 m2, dle geometrického plánu 
č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “w“ o výměře 58 m2, části pozemku parc. č. 1229/1 
ostatní plocha o výměře 905 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 
18. 10. 2009 díl “t“ o výměře 905 m2, části pozemku parc. č. st. 230 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 0,23 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl 
“m1“ o výměře 0,23 m2, části pozemku parc. č. st. 289 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
17 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “u“ o výměře 17 m2, 
které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1229/1 ostatní plocha o výměře 1 041 m2, části 
pozemku parc. č. 1231 ostatní plocha o výměře 40 m2, dle geometrického plánu č. 495-
104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “y“ o výměře 40 m2, částí pozemku parc. č. 1229/1 ostatní 
plocha o celkové výměře 61 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 
18. 10. 2009 díly “h“ o výměře 60 m2 a „i“ o výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 1232/1 
ostatní plocha o výměře 23 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 
díl “k“ o výměře 23 m2, části pozemku parc. č. 1006/6 ostatní plocha o výměře 148 m2, dle 
geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “d1“ o výměře 148 m2, části 
pozemku parc. č. 1006/8 orná půda o výměře 7 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 
ze dne 18. 10. 2009 díl “e1“ o výměře 7 m2, vše v k.ú. a obci Tršice,  
 
vše z vlastnictví obce Tršice, IČ: 00299588, vše do vlastnictví Olomouckého kraje, do 
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. 
 
 
259/28 - 10 
Zastupitelstvo Obce  Tršice  schvaluje  směnu  nemovitosti ve vlastnictví Obce Tršice – 
pozemkový dílec „d“ o výměře 0,44 m2 z p.č. 1227 ost. pl. – ost. komunikace, za nemovitost 
ve vlastnictví manželů Grolichových,  pozemkový dílec „c“ o výměře 0,18 m2 z p.č. 49 ost. 
pl. – manipulační plocha, obojí v k.ú. Tršice dle GP 491-21/2009. ZO pověřuje starostku obce 
kontrolou  kupní a směnné smlouvy mezi obcí Tršice a manžely Taťánou a Stanislavem 
Grolichovými, Tršice a jejím podpisem. Veškeré náklady řízení hradí manželé Grolichovi. 



 
260/28 – 10 
ZO schvaluje odkoupení  pozemku p.č. 28/3 o výměře 57 m2 v k.ú. Přestavlky dle 
geometrického plánu č. 115-38/2009 za cenu do 50 000,- Kč od manželů Josefa a Marie 
Effenbergerových, Přestavlky čp. 27. Veškeré náklady řízení hradí obec Tršice. ZO pověřuje 
starostku obce kontrolou a podpisem kupní smlouvy. 
 
261/28 – 10 
ZO schvaluje znění Dodatku č. 4  ke zřizovací listině Základní školy Tršice, okres Olomouc, 
příspěvkové organizace 
 
262/28 - 10 
ZO schvaluje finanční spoluúčast obce ve výši cca 567 000,- Kč na akci „Snížení energetické 
náročnosti školní jídelny“.  
 
263/28 – 10 
ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Ječmen studio, MgA., Ing. arch.. Lukáš Blažek, Horní 
náměstí 7, Olomouc na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění 
stavebního povolení na akci : „Mateřská škola v Tršicích“ v ceně 159 000,- Kč vč. 20% DPH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Leona Stejskalová                                         Mgr. Milan Mahdal 
                  starostka Obce Tršice                                  místostarosta Obce Tršice 
 
 
 
 
 
 
 
 


