
Usnesení z 2. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 3.12.2014 

 
 

16/2 – 14  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení z 1. ustavujícího zasedání ZO 
2. Jednací řád ZO 
3. Komise starosty obce 
4. Rozpočtová opatření 2014 
5. Rozpočtové provizorium na 1 čtvrtletí roku 2015 
6. Obecně závazná vyhláška 1/2014 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování,…a odstraňování komunálních odpadů 
7. Žádosti o dotace 
8. Schválení překlenovacího úvěru 
9. Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce Tršice 
10. Smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen – služebností a smluv o 

právu provést stavbu 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu 
12. Organizační záležitosti 
13. Diskuse 
14. Závěr 
 
17/2 – 14  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Tršice pro volební 
období 2014 - 2018 
 
18/2-14  
Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce předsedy komise starosty ve výši 1 120,- Kč měsíčně. Odměna 
bude poskytována ode dne jmenování do funkce, za kterou odměna náleží.  
 
19/2 – 14  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočtová opatření č. 4 obce Tršice a Rozpočtová 
opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje pro rok 2014 dle přílohy č. 1 k usnesení a  
pověřuje starostku obce provedením rozpočtových opatření na rok 2014 v období od 
4.12.2014 do 31.12.2014. 

 
20/2 – 14  
Zastupitelstvo obce Tršice vyhlašuje rozpočtové provizorium na období od 1.1.2015 do 
31.1.2015 s tím, že vydání obce v tomto období nepřekročí částku 20 milionů Kč. 
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 
výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 
21/2 – 14  
Zastupitelstvo obce Tršice vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích Obecně 
závaznou vyhlášku obce č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů. 
 
 
 
 
 
 



22/2 – 14  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje podání žádostí o dotace v roce 2015 

- zabezpečení péče o válečné hroby – Přestavlky 
- oprava sochy ve Vacanovicích  
- kaple Lipňany 
- dětské hřiště „pod paneláky“ 

 
23/2 – 14  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje podání žádosti o úvěr u České spořitelny a.s. ve výši 
maximálně 9 800 000,- Kč, na akci „Revitalizace zámeckého areálu Tršice“. Zároveň 
pověřuje starostku obce veškerým jednáním a úkony spojenými s podpisem úvěrové 
smlouvy. 
 
24/2 – 14  
Zastupitelstvo obce Tršice   rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů   zveřejnit záměr zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu  
č. IV-12-8010146  Přestavlky, RD, Richtrová – připojení NNk na pozemku č. 180, v k.ú. 
Přestavlky ostatní plocha, ostatní komunikace ve prospěch ČEZ    
 
25/2 – 14  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje znění Smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o právu provést stavbu uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve prospěch Tomáše Hořínka, Přestavlky.  
 
26/2 – 14  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IE-12-8002536/VB/002 uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.  
 
27/2 – 14  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IP-12-8013947/VB/1 název „Tršice, ČEP, parc.č. 952/15 - příp. do 50 , NNk“  
uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín.  
 
            
            ………………………..                                     ……………………………. 
               Leona Stejskalová                                             František Konrád 
            starostka obce Tršice                                     místostarosta obce Tršice 
                        v.r.                                                                         v.r.   
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 4.12.2014 
Sejmuto u úřední desky dne:  
 


