
Usnesení z 24. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 13.8.2014 

 
 

214/24 – 14   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 

1. Kontrola usnesení z 23. zasedání ZO 
2. Rozpočtová opatření č. 2 na rok 2014 
3. Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce Tršice a 

prodeje části pozemku ve vlastnictví obce 
4. Prodej  nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice 
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s. 
6. Dohoda o narovnání mezi obcí Tršice a Ellade a.s. 
7. Revitalizace zámeckého areálu 
8. Diskuse 
9. Závěr 

 
215/24 – 14  
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2014 - vlastní: 
 
příjmy: 
                   1361 – správní poplatek……….………………………..……….50.000,-- Kč 
§ 3399 pol. 2321 – dar na kult.akci…………………………………………….5.000,-- Kč 
§ 3636 pol. 3111 – prodej pozemku…………………………………..……..45.890,-- Kč 
§ 3639 pol. 2119 – věcná břemena………………………………..…………..7.000,-- Kč 
§ 3725 pol. 2324 – zpětný odběr tříděných odpadů………………………..60.000,-- Kč 
            pol. 4213 – dotace na opravu veř.prostr.před MŠ………….…….600.429,-- Kč 
                            
výdaje: 
 
§ 3745 pol. 5424 – náhrada mzdy při nemoci………………………………..2.915,-- Kč 
§ 3745 pol. 6123 – nákup traktůrku………………………………..……….187.550,-- Kč 
§ 6112 pol. 5424 – náhrada mzdy při nemoci…………………..……………7.182,-- Kč 
§ 6171 pol. 5424 – náhrada mzdy při nemoci…………………….………….4.648,-- Kč 
§ 6171 pol. 6125 – nákup tiskárny……………………………………………52.635,-- Kč 
§ 3639 pol. 6322 – investiční transfer spolku…………………..…….…-2.425.430,-- Kč 
§ 3639 pol. 6121 – oprava veřej. prostr. před MŠ…………………………806.614,-- Kč 
§ 2219 pol. 6121 – cyklostezka a revitalizace zámeckého parku….…..2.132.205,-- Kč 
 
216/24 – 14  
ZO   rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů   zveřejnit 
záměr zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu  č. IV-12-8009939/SoBS/1 Tršice, 
RD, Konečná – připojení NNk na pozemku 1297- ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Tršice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,  Děčín 
  
217/24 – 14  
ZO   rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů   zveřejnit 
záměr zřízení věcného břemene – služebnosti pro uložení kanalizačního potrubí k odvodu 
dešťových vod na p.č. 189 ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce, pro stavbu 
rychlého občerstvení na p.č st. 125 a  123/2 v k.ú. Přestavlky 
 
218/24 – 14  
ZO schvaluje  prodej pozemku ve vlastnictví obce  - p.č. 497/26  – jiná plocha o výměře 
28m2 v k.ú. Tršice za cenu 9 000,- Kč Ing. Janu Šímovi, Hostkovice a znění kupní smlouvy. 



            
219/24 – 14  
ZO schvaluje  prodej pozemku ve vlastnictví obce  -  p.č. 769/15 – ostatní plocha o výměře 
384  m2   v k. ú. Tršice za cenu 40,- Kč/m2 manželům Mlčochovým, Olomouc a znění kupní 
smlouvy. 
           
220/24 – 14   
ZO schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D70215/INV/2013/57 mezi obcí Tršice 
a firmou HOCHTIEF CZ a.s., Praha 
 
221/24 – 14  
ZO schvaluje Dohodu o narovnání sporných práv a závazků mezi obcí Tršice a Ellade a.s., 
Praha a uhrazení pohledávky ve výši 250 000,- Kč a DPH v zákonné výši uvedené 
společnosti. 
  
222/24 – 14  
ZO schvaluje znění Smlouvy o dílo mezi obcí Tršice a firmou MS-stavby s.r.o., Olomouc na 
provedení díla „Revitalizace zámeckého areálu Tršice“. 
  
          

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
v.r. 

…………………………………………. 
(není zvolen) 
místostarosta 

                                   
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne :  19.8.2014 
Sejmuto z úřední desky dne :        
 
 
 
 


