
Usnesení ze 4. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 22.4.2015 

 
37/4 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program zasedání    

1. Kontrola usnesení ze 3.  zasedání ZO 
2. Volba místostarosty obce 
3. Rozpočtová opatření na rok 2015 
4. Územní plán obce Tršice 
5. Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce 
6. Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce Tršice 
7. Smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen – služebností a 

smluv o právu provést stavbu 
8. Závěrečný účet a Účetní závěrka Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 
9. Diskuse 
10. Závěr 

 
38/4 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice volí místostarostou Jana Březovského. 
 
39/4-15  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočtová opatření č. 1/2015 obce Tršice   
výdaje: 
 
§ 2219 pol.6121 – stavba cyklostezky…………………..………………..... 600.068,-- Kč 
§ 2219 pol.6341 – investiční příspěvek na cyklostezku………………….. 600.068,-- Kč 

 
40/4-15  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje zahájení přípravných prací na pořízení nového 
Územního plánu obce Tršice. 
 
41/4 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku dle GP   
č. 628-7/2015 ze dne 23.3.2015 - p.č. 1237/3 ostatní plocha v k.ú. Tršice o výměře 104 m2 a   
p.č. 1237/4 ostatní plocha v k.ú. Tršice o výměře 122 m2 obojí za cenu 40,- Kč/m2.  Veškeré 
náklady řízení hradí kupující. 

 
42/4 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 70/63 zahrada  
v k.ú. Přestavlky o výměře 427 m2 za cenu 100,- Kč/m2. Veškeré náklady řízení hradí 
kupující.  
 
43/4 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku  p.č. 70/2 zahrada  
v k.ú. Přestavlky o výměře 386  m2 za cenu 100,- Kč/m2. Veškeré náklady řízení hradí 
kupující. 
 
44/4 – 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. IV-12-8010422  Přestavlky, RD, Hechtová – připojení NNk na pozemku 180,  v k.ú. 
Přestavlky ostatní plocha, ostatní komunikace ve prospěch ČEZ   Distribuce, a.s., Děčín.  
ZO pověřuje starostku obce kontrolou a podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy  
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu. Výše 
jednorázové náhrady straně povinné ze zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni činí 
2 000,- Kč. 



  
45/4 – 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. IV-12-8010542  Lipňany, RD, Böser – připojení NNk na pozemku 231,  v k.ú. Lipňany 
ostatní plocha, ostatní komunikace ve prospěch ČEZ   Distribuce, a.s., Děčín. ZO pověřuje 
starostku obce kontrolou a podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu. Výše jednorázové 
náhrady straně povinné ze zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni činí 2 000,- Kč. 
 
46/4 – 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-12-8016271  Tršice, RD, Kalábová – připojení NNk na pozemku 769/16,  v k.ú. Tršice 
ostatní plocha  ve prospěch ČEZ   Distribuce, a.s., Děčín. ZO pověřuje starostku obce 
kontrolou a podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu. Výše jednorázové náhrady straně povinné ze 
zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni činí 2 000,- Kč. 
 
47/4 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice pověřuje starostku obce kontrolou a podpisem Smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu 
provést stavbu uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve 
prospěch  Pavlíny Ulicové a Jakuba Navrátila, Tršice. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. 
Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a podáním návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí, vč. správního poplatku za vklad práva odpovídajícího věcnému 
břemeni do katastru nemovitostí uhradí „Budoucí oprávnění“. 
 
48/4 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje znění Smlouvy  o uzavření budoucí  smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-8016121/1 – 
„Přestavlky RD, Vojtek – přípojka do 50m  NNk“ uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve prospěch ČEZ  Distribuce, a.s., Děčín 
 
49/4 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP – 12-8013630/VB/001 uzavřené 
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve prospěch ČEZ Distribuce,  a.s., 
Děčín. 
 
 
           
            ………………………..                                     ……………………………. 
               Leona Stejskalová                                            Jan Březovský 
            starostka obce Tršice                                     místostarosta obce Tršice 
                          v.r.                                                                      v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.4.2015 
Sejmuto u úřední desky dne:  
 
 
 
 
 
 
 


