
Usnesení ze 7. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 26.10.2011 

 
 

81/7 – 11 
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program zasedání 
  1.  Kontrola usnesení ze 6. zasedání ZO 
  2.  Rozpočtová opatření  2011 
  3.  Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce 
  4.  Odkoupení nemovitostí do vlastnictví obce 
  5.  Zastavovací studie „Malostranské záhumenky“ 
  6.  Výběrové řízení „Kanalizace a ČOV“ 
  7.  Dohoda o plnění  povinné školní docházky v základní škole, zřizované jinou obcí 
  8.  Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
  9.  Diskuse 
10. Závěr 
 
 
82/7 – 11      
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 3 obce Tršice na rok 2011 
Část příjmová: 
6171 3112  prodej nemovitosti                                450.000,-- 
1019 2111  prodej dřevní hmoty                             101.270,-- 
                                                                                 551.270,-- 
 
Část výdajová: 
3113 6121  stavební práce akce MŠ Tršice           977.750,92 
2321 5171  oprava kanalizace                              -410.529,-- 
3314 5021  práce na dohodu                                  -11.430,-- 
3314 5171  opravy v knihovně                                  -4.521,92 
                                                                                551.270,--                                  

 
 

83/7 - 11  
ZO schvaluje prodej části nemovitosti (cca 120 m2)  p.č. 173 – ostatní  plocha v k.ú 
Vacanovice manželům Česnekovým, Vacanovice za cenu 40,- Kč/m2. Veškeré náklady 
řízení včetně pořízení geometrického plánu hradí kupující. ZO pověřuje starostku obce 
kontrolou a podpisem kupní smlouvy. 
 
 
84/7 – 11  
ZO  schvaluje prodej nemovitosti – objekt domu čp. 33 a stavební parcelu č.31 –  zastavěná 
plocha a nádvoří  o výměře 339 m2 v k.ú.  Přestavlky paní Gabriele Piňosové, Velký Týnec  
za cenu 450 000,- Kč s tím, že 225 000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 
225 000,- Kč do 31.12.2011.  ZO schvaluje znění kupní smlouvy. 
  
 
85/7 – 11  
ZO schvaluje odkoupení p.č. 750/47 – orná půda v k.ú. Tršice za dohodnutou kupní cenu  
1,- Kč a znění kupní smlouvy na předmětný pozemek mezi obcí Tršice a Radkem 
Vyroubalem, Olomouc. 
    
 
 



86/7 – 11  
ZO schvaluje odkoupení p.č. 750/1, 750/44, 750/51 a 750/66 vše  – orná půda v k.ú. Tršice 
za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč a znění kupní smlouvy na předmětné pozemky mezi  obcí 
Tršice a Prováděním staveb Olomouc, a.s., společností, jejímž jménem jedná Jaroslav 
Vyroubal, předseda představenstva. 
 
 
87/7 – 11  
ZO schvaluje  znění kupní smlouvy  mezi  obcí Tršice a Prováděním staveb Olomouc, a.s., 
společností, jejímž jménem jedná Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva. Předmětem 
prodeje je stavba „IS a komunikace pro lokalitu výstavby RD na pozemcích p.č. 750/1, 
750/47, 750/48, 1297 a 750/23 v k.ú. a obci  Tršice – SO 03 vodovodní řad. 

 
 

88/7 – 11  
ZO schvaluje  znění kupní smlouvy  mezi  obcí Tršice a Prováděním staveb Olomouc, a.s., 
společností jejímž jménem jedná Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva. Předmětem 
prodeje je stavba  „Stavba Inženýrských sítí pro lokalitu výstavby rodinných domů Tršice – 
veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 750/23, 1296, 750/47 v k.ú. a obci Tršice“ 
  
 
89/7 – 11 ZO  
ZO schvaluje  znění kupní smlouvy  mezi  obcí Tršice a Prováděním staveb Olomouc, a.s., 
společností jejímž jménem jedná Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva. Předmětem 
prodeje je stavba  „IS a komunikace pro lokalitu výstavby RD na pozemcích p.č. 750/1, 
750/47, 750/48, 1297 a 750/23 v k.ú. a obci  Tršice – SO 04 – splašková kanalizace“  
 
 
90/7 – 11  
ZO souhlasí s přepracováním urbanistického řešení p. č. 750/49 v k.ú. Tršice, které uhradí 
paní Věra Rozsívalová a toto bude předáno na Magistrát města Olomouce, odbor koncepce 
a rozvoje do 31.12.2011. 
       
      
91/7 – 11  
ZO  v souladu s ustanovením § 574 obchodního zákoníku schvaluje vypovězení mandátní 
smlouvy ze dne 17.5.2010 firmě PROTER-STAV, spol. s r.o.,sídlem Kozlovská 51, 750 01 
Přerov, v současné době dle obchodního rejstříku KAOD- INŽENÝRING, spol. s r.o., sídlem 
Železniční 469/4, 779 00 Olomouc, IČO 25829629. Předmět plnění smlouvy – provedení a 
zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky pod názvem „Obec Tršice – splašková 
kanalizace“ – stavební dozor, zadávané  mandantem jako jejím zadavatelem ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona   č. 137/2006 Sb., o veřejných  zakázkách 
v platném znění. 
. 
 
92/7 – 11 
ZO  v souladu s ustanovením § 574 obchodního zákoníku schvaluje vypovězení mandátní 
smlouvy ze dne 17.5.2010 firmě PROTER-STAV, spol. s r.o., sídlem Kozlovská 51, 750 01 
Přerov, v současné době dle obchodního rejstříku KAOD- INŽENÝRING, spol. s r.o., sídlem 
Železniční 469/4, 779 00 Olomouc, IČO 25829629. Předmět plnění smlouvy – provedení a 
zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Obec Tršice – 
splašková kanalizace“  – generální dodavatel stavebních prací, zadávané mandantem jako 
jejím zadavatelem v otevřeném  podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  
zakázkách v platném znění. 
 



93/7 – 11 
ZO  schvaluje  výzvu k podání nabídek pro realizaci veřejných zakázek projektu „Obec 
Tršice- splašková kanalizace a ČOV“- pro dvě samostatná výběrová řízení -  na technický 
dozor investora a generálního dodavatele stavebních prací. 
 
 
94/7 – 11 
ZO schvaluje znění Dohody o plnění  povinné školní docházky v základní škole, zřizované 
jinou obcí mezi obcí Tršice a obcí Lazníčky, zastoupenou starostkou  Dagmar Kubzovou 
 
 
95/7 – 11  
ZO revokuje usnesení ZO 65/5 – 11 ze dne 1.6.2011 
 
 
 
 
          

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
 

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

 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne :  1.11.2011 
Sejmuto z úřední desky dne :  
 
 
 
 


