
Usnesení ze 3. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 28.1.2015 

 
 

28/3 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení z 2.  zasedání ZO 
2. Schválení rozpočtu na rok 2015 
3. Partnerská smlouva – Bystřička, o.p.s. 
4. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 
5. Zveřejnění záměru prodeje pozemku  ve vlastnictví obce 
6. Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce Tršice 
7. Smlouva o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen – služebností a smluv o 

právu provést stavbu 
8. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu 
9. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2013/03481/OŽPZ/DSM 
10. Diskuse 
11. Závěr 
 
29/3 – 15   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje schodkový rozpočet obce Tršice na rok 2015 dle ust.  
§ 84 odst. 2  písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.    
 
30/3 – 15  
Obecní zastupitelstvo obce Tršice souhlasí s přihláškou obce Tršice jako partnera do místní 
akční skupiny – organizační složky Bystřička, o.p.s. se sídlem Zámecké náměstí 79, 783 53 
Velká Bystřice, IČ: 26882035 a zněním partnerské smlouvy v podobě, která je přílohou č. 1  
tohoto usnesení a pověřuje starostku obce podpisem přihlášky a partnerské smlouvy.  

 
31/3 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice schválilo, že o zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 
1237- ostatní komunikace, ostatní plocha v k.ú. Tršice rozhodne na zasedání dne 22.4.2015 
na základě geometrického plánu, který žadatelé o odkoupení částí tohoto pozemku nechají 
na své náklady zpracovat  do 30.3.2015. 
 
32/3 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice   rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů   zveřejnit záměr zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu  
č. IP-12-8016121/1  Přestavlky, RD, Vojtek – připojení NNk  na pozemcích 151/1 a 178/1, 
obojí ostatní plocha,  v k.ú. Přestavlky ve vlastnictví obce Tršice  ve prospěch ČEZ    
Distribuce, a.s., Děčín 
  
33/3 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice   rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů   zveřejnit  záměr  zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu 
sjezdu z pozemku p.č. st. 137 na pozemek p.č. 1230/1 – ostatní komunikace, ostatní plocha 
ve vlastnictví  obce Tršice, obojí v k.ú. Tršice ve  prospěch stavebníků 
              
34/3 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje znění Smlouvy  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu  č. IV-12-8010146 – 
„Přestavlky RD, Richtrová – připojení NNk“ uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve prospěch ČEZ  Distribuce, a.s., Děčín 
 



35 /3 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-8007402/VB/1 – „Hostkovice, Jana Svobodová – úprava NNk“ uzavřené 
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín.  
 
36 /3 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě  o poskytnutí dotace 
č. 2013/03481/OŽPZ/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Tršice. 
 
              
 
            
            ………………………..                                     ……………………………. 
               Leona Stejskalová                                             František Konrád 
            starostka obce Tršice                                     místostarosta obce Tršice 
                          v.r.                                                                      v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.2.2015 
Sejmuto u úřední desky dne:  
 


