
Usnesení ze 29. zasedání 
  Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 29.9. 2010                                                                                                                                                                                   

 
264/29 - 10 
ZO schvaluje program jednání 29. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29.9.2010 
1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Kontrola usnesení z 28. zasedání ZO 
5. Rozpočtová opatření 2010 
6. Majetkoprávní vypořádání „Silnice II/436 Tršice – průtah“  
7. Zpráva o činnosti rady obce 
8. Vícepráce na akci „Snížení energetické náročnosti školní jídelny“ 
9. Nákup automobilu Dacia van 
10. Diskuse 
11. Zpráva návrhové komise – usnesení 
12. Závěr 
 
 
265/29 – 10 
ZO bere na vědomí zprávu k plnění usnesení z 28. zasedání ZO 
 
266/29 – 10 
ZO schvaluje rozpočtová opatření obce Tršice na rok 2010 
 
Část příjmová: 
6171 3112 prodej studny                                        240,-- Kč 
6171 3111 prodej pozemku                               70.000,-- Kč  
        4112 příspěvek na výkon státní správy 
                   a dotace na školství                       844.600,-- Kč 
3722 2111 sběr a odvoz kom.odpadu /podnik./ -50.000,-- Kč 
Část výdajová: 
2223 6122 měřiče rychlosti                              227.520,-- Kč 
2310  5169 vodovod                                         334.000,-- Kč 
3113 5137 drobný majetek ŠJ                            25.000,-- Kč 
3113 5139 materiál ŠJ                                      151.000,-- Kč 
3113 5169 služby ŠJ                                           11.000,-- Kč 
3113 5171 opravy na ŠJ                                      80.057,-- Kč 
3314 5424 náhrada mezd v době nemoci              1.462,-- Kč 
3319 5169  kul.program                                    210.000,-- Kč 
3613 5171 nebyt.prostory-opravy                     130.000,-- Kč 
3745 5021 ost.osobní výdaje                             116.000,-- Kč 
6171 5424 náhrada mezd v době nemoci              3.921,-- Kč 
6171 6123 nákup vozidla                                   224.880,-- Kč 
6171 5660 neiv.půjčené prostř.zaměstnanci        50.000,-- Kč 
3322 6121 zachování a obnova památek          -400.000,--Kč 
3636 6121 územní rozvoj                                  -300.000,--Kč  
 
 
 



a rozpočtová opatření  KÚ Olomouckého kraje na rok 2010 
 
Část příjmová i výdajová 
Účelová neinvestiční dotace…………………...10.765,-- Kč 
Příjmy:položka 4122, ÚZ 14 004 
Výdaje: § 5512, pol.5xxx, ÚZ 14 004 
 
Rozpočtové opatření KÚ Olomouckého kraje 
Účelová investiční dotace………………………60.000,-- Kč 
Část příjmová : položka 4222, ÚZ 00 608 
Část výdajová : § 2223, pol.6122, ÚZ 00 608 
 
Rozpočtové opatření KÚ Olomouckého kraje 
Účelová neinvestiční dotace……………………20.000,-- Kč 
Příjmy: položka 4122, ÚZ 00 008 
Výdaje: § 5512, pol.5xxx, ÚZ 00 008 
 
267/29 – 10 
1) ZO  Tršice schvaluje bezúplatný  převod  nemovitostí : 
 
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. 
 



 
2) ZO Tršice schvaluje  bezúplatný převod nemovitostí 
 
části pozemku parc. č. 1229/1 ostatní plocha o výměře 226 m2, dle geometrického plánu č. 
495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “p“ o výměře 226 m2, částí pozemku parc. č. 1239/1 
ostatní plocha o celkové výměře 36 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 
10. 2009 díly “q“ o výměře 2 m2, „r“ o výměře 10 m2 a „s“ o výměře 24 m2, které jsou 
sloučeny do pozemku parc. č. 1229/3 ostatní plocha o výměře 262 m2, částí pozemku parc. č. 
1239/1 ostatní plocha o celkové výměře 187 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze 
dne 18. 10. 2009 díly “e“ o výměře 5 m2, „g“ o výměře 86 m2, “b“ o výměře 23 m2, “d“ 
o výměře 8 m2,  “l“ o výměře 46 m2, “o“ o výměře 19 m2, části pozemku parc. č. 1243/3 
ostatní plocha o výměře 69 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 
díl “l1“ o výměře 69 m2, části pozemku parc. č. 1245 ostatní plocha o výměře 651 m2, dle 
geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “k1“ o výměře 651 m2, a 
pozemků parc. č. 1239/4 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 1243/5 ostatní plocha o 
výměře 14 m2, parc. č. 1243/6 ostatní plocha o výměře 392 m2, parc. č. 1243/7 ostatní plocha 
o výměře 276 m2, parc. č. 1243/8 ostatní plocha o výměře 23 m2, parc. č. 1243/9 ostatní 
plocha o výměře 38 m2, parc. č. 1243/10 ostatní plocha o výměře 50 m2, parc. č. 1245/2 
ostatní plocha o výměře 77 m2, parc. č. 1245/3 ostatní plocha o výměře 105 m2, parc. č. 
1245/4 ostatní plocha o výměře 372 m2 a parc. č. 1245/6 ostatní plocha o výměře 193 m2, vše 
v k.ú. a obci Tršice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Tršice, IČ: 00299588. 
Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. Obec Tršice převezme veškerá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřené dne 17. 9. 2009 mezi Olomouckým 
krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, jako 
budoucím povinným a Jiřím Vybíralem jako budoucím oprávněným na část pozemku parc. č. 
1243/3, nyní mj. na pozemek parc. č. 1243/7 ost. pl. o výměře 276 m2, v k.ú. a obci Tršice, 
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky.  
 

3) ZO Tršice schvaluje bezúplatný převod  

částí stavebního objektu SO 01 Komunikace (gabionové zdi, silniční obruby, odvodňovací 
žlaby) a částí stavebního objektu SO 02 Protihlukové stěny (1x vlevo po směru staničení v km 
0,143 až 0,175, 1x vpravo v km 0,182-0,198, 1x vpravo v km 0,166-0,181), vše vybudované v 
rámci investiční akce „Silnice II/436 Tršice – průtah“, vše z vlastnictví Olomouckého kraje 
do vlastnictví obce Tršice, IČ: 00299588, za podmínek  

 
a) obec bude s majetkem pořízeným z dotace Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti Střední Morava nakládat s péčí řádného hospodáře 

b) obec nezatíží tento majetek ani jeho části žádnými věcnými právy třetích osob, včetně 
zástavního práva 

c) obec zajistí minimálně po dobu udržitelnosti projektu (do 31. 12. 2015), aby daný 
majetek zůstal v naprosto bezvadném stavu 

d) pro případ zjištěných vad se obec zaváže tyto bezodkladně odstranit na vlastní 
náklady, pokud se na tyto vady nebude vztahovat reklamní řízení 

 



4) ZO schvaluje 

a) uzavření darovacích smluv na pozemky včetně podmínek ROP 
b) uzavření darovací smlouvy na stavební objekty 

c) uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části 
pozemní komunikace, nyní silnice č. II/436, v délce cca 0,100 km na pozemku parc. č. 
1245 v k.ú. a obci Tršice od křižovatky se silnicí č. III/43619 (uzel 2511A022) po 
novou křižovatku v místě původní trasy silnice č. II/436 a nově vybudované přeložky 
silnice č. II/436 se všemi součástmi a příslušenstvím, mezi Olomouckým krajem jako 
budoucím dárcem a obcí Tršice, IČ: 00299588, jako budoucím obdarovaným. Řádná 
darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci 
rozhodnutí o vyřazení předmětné komunikace ze silniční sítě.  

 
268/29 - 10 
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Tršice za období  leden 2010 – září 2010 
 
269/29 – 10 
ZO schvaluje vícepráce na akci „Snížení energetické náročnosti školní jídelny“  v celkové 
výši 867 120,- Kč 
 
270/29 – 10 
ZO schvaluje nákup automobilu Dacia Van v ceně 224 880,- Kč k zajištění provozu školní 
jídelny. 
 
 
 
 
 
 
                Leona Stejskalová                                                     Mgr. Milan Mahdal 
              starostka obce Tršice                                               místostarosta obce Tršice 
 
 
 


