
Usnesení z 5. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 24.6.2015 

 
 
50/5 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení ze 4. zasedání ZO 
2. Výsledek přezkoumání hospodaření Obce Tršice za rok 2014, rozbor hospodaření, 

závěrečný účet obce Tršice za rok 2014 
3. Rozpočtová opatření na rok 2015 
4. Prodej pozemků ve vlastnictví obce 
5. Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce Tršice 
6. Schválení věcných břemen práva zřízení, provozování, oprav a údržby kanalizace 
7. Schválení veřejné zakázky „Skupinový vodovod Tršice – Tršice, Vacanovice, Lipňany, 

Hostkovice, Přestavlky, Zákřov“ 
8. Diskuse 
9. Závěr 
 
51/5-15  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Výsledek přezkoumání hospodaření Obce Tršice za rok 
2014, rozbor hospodaření, účetní závěrku a závěrečný účet obceTršice za rok 2014 bez 
výhrad. 
 
52/5-15  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy 
Tršice, příspěvkové organizace, Tršice čp. 183 za rok 2014 ve výši 401 485,77 Kč z hlavní 
činnosti a ve výši 45 280,13 Kč z hospodářské činnosti, celkem tedy 446 765, 90 Kč. Tento 
zlepšený hospodářský výsledek bude rozdělen a to tak, že částka 40 000, Kč bude 
převedena na fond odměn a zbývající částka 406 765,90 Kč bude převedena do fondu 
rezervního. 
            
53/5-15  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočtová opatření č. 2/2015 obce Tršice  vlastní: 
 
příjmy: 
§ 6330 pol.4134…….převod mezi účty…………………………….… 9.500.000,-- Kč 
                  4213…….invest.transfery ze státních fondů……………….520.000,-- Kč 
                  4216…….ost.invest. transfery ze SR  ……………………3.000.000,-- Kč         
 
výdaje: 
§ 6330 pol. 5345…….převod mezi účty……………………………… 9.500.000,-- Kč 
§ 2219 pol. 5169…….oprava cest………………………………………. 450.000,-- Kč 
§ 2321 pol. 6121…….kanalizace……………………………………… 3.520.000,-- Kč 
§ 3612 pol. 5171…….byty……………………………………………..   - 450.000,-- Kč 
 
54/5 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice doporučuje starostce obce zveřejnění záměru pronájmu části 
pozemku p.č. 141- ostatní komunikace, ostatní plocha v k.ú. Hostkovice.  
            
55/5-15  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje prodej pozemku p.č. 70/63 zahrada v k.ú. Přestavlky o 
výměře 427 m2 za cenu 100,- Kč/m2 Romanu Crhovi, Slatinky a znění Kupní smlouvy. 
Veškeré náklady řízení hradí kupující. 
 



56/5-15  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje prodej pozemku p.č. 70/2 zahrada v k.ú. Přestavlky o 
výměře 386 m2 za cenu 100,- Kč/m2 Aleně Lysákové, Kožušany-Tážaly a znění Kupní 
smlouvy. Veškeré náklady řízení hradí kupující. 

 
57/5-15  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje prodej pozemku  pozemku dle GP  č. 628-7/2015 ze 
dne 17.3.2015 - p.č. 1237/4 ostatní plocha v k.ú. Tršice o výměře 122 m2  za  cenu  
40,- Kč/m2 Gabriele a Janu  Bělíkovým, Tršice a znění Kupní smlouvy. Veškeré náklady 
řízení hradí kupující. 

 
58/5-15  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje prodej pozemku  pozemku dle GP  č. 628-7/2015 ze 
dne 17.3.2015 - p.č. 1237/3 ostatní plocha v k.ú. Tršice o výměře 104 m2 za cenu  
40,- Kč/m2 Ireně Mückové, Tršice a znění Kupní smlouvy. Veškeré náklady řízení hradí  
kupující. 
 
59 /5 – 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-12-8017318 – „Tršice, RD, Ulicová – přípojka do 50m, vNN“ připojení   NNk na 
pozemcích 1341, 1378/11,1378/12,1079/1 a 1257 vše  v k.ú. Tršice 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 10 000,- Kč. 
 
60 /5 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje věcná břemena práva zřízení, provozování, oprav a 
údržby kanalizace za úplatu dle znaleckého posudku č. 5813 – 46/2015 na části pozemků  
st. 70/1 a p.č. 172 na LV 744 a na části pozemků p.č. st. 70/2 a p.č. 175  na LV 953 všechny 
v k.ú. Tršice, která byla zaměřena GP č. 634-1/2014. 
 
61 /5 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje zadání podlimitní veřejné zakázky na  stavební práce 
zadávané  v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů  „Skupinový vodovod Tršice – Tršice,  Vacanovice, Lipňany, Hostkovice, 
Přestavlky, Zákřov“ 

- Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce 
- Návrh smlouvy o dílo 
- Odůvodnění veřejné zakázky 
- Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 
- Zadávací dokumentace veřejné zakázky 

 
 
           
            ………………………..                                     ……………………………. 
               Leona Stejskalová                                            Jan Březovský 
            starostka obce Tršice                                     místostarosta obce Tršice 
                          v.r.                                                                     v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.6.2015 
Sejmuto u úřední desky dne:  

 


