
Usnesení z 6. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 21.9.2011 

 
73/6 – 11 
 Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program zasedání: 
1. Kontrola usnesení z 5. zasedání ZO 
2. Rozpočtová opatření  2011 
3. Záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce 
4. Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce 
5. Darovací smlouva 
6. INVEST CZ a.s. – Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 05/07 EU 
7. Charita Olomouc – Žádost o poskytnutí dotace 
8. Iniciativa pro podporu vypálených obcí – poskytnutí finančního daru 
9. Žádost o povolení oplocení rodinného domu 
10. Diskuse 
11. Závěr 
    
74/6 – 11             
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2 obce Tršice a rozpočtová  opatření Krajského úřadu 
Olomouckého kraje na rok 2011 dle přílohy č. 1 k usnesení 
 
75/6 – 11  
ZO  rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu 
s §39  zveřejnit prodej nemovitostí ve vlastnictví obce  část  p.č. 173 (cca 120 m2) –  ostatní 
plocha v k.ú. Vacanovice za cenu 40,- Kč. Veškeré náklady řízení  hradí  kupující.  
            
76/6 - 11    
ZO  schvaluje prodej části nemovitosti(cca 600 m2)  p.č. 305/5 – zahrada v k.ú. Tršice panu 
Milanu Mahdalovi za cenu 40,- Kč/m2. Veškeré náklady řízení včetně pořízení 
geometrického plánu hradí kupující. Součástí prodeje bude podepsání Smlouvy o zřízení 
věcného břemene na uložení vedení obecního vodovodu na  uvedeném  pozemku. ZO 
pověřuje starostku obce kontrolou a podpisem obou smluv. 
 
             
77/6 – 11  
ZO schvaluje znění Darovací smlouvy  mezi  manžely Radovanem a Hanou  Jašíčkovými 
(jako dárci) a obcí Tršice (jako obdarovaná) na pozemky p.č. 1344/1 a p.č. 1354/3 obojí 
ostatní  plocha v k.ú. Tršice a pověřuje starostku obce jejím  podpisem.  
 
78/6 – 11  
ZO  neschvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 05/07 EU ze dne 29.8.2007 mezi obcí 
Tršice a firmou INVEST CZ a.s. Šternberk 
 
 
79/6 – 11   
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Charitě Olomouc,  Wurmova 5, na poskytování  
pečovatelské služby v obci Tršice ve výši   20 000,- Kč 
            
 
 
 
 
 
 



80/6 – 11  
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pro Iniciativu pro podporu vypálených obcí ve výši 
15 000,- Kč. 
 
 
 
 
          

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
v.r. 

…………………………………………. 
Mojmír Novotný 
místostarosta 

v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne :  26.9.2011 
Sejmuto z úřední desky dne :  
 
 
 
 


