
Usnesení ze 6. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 16.9.2015 

 
 
62/6 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení z 5. zasedání ZO 
2. Pravidla pro poskytování dotací 
3. Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce Tršice 
4. Rozpočtová opatření na rok 2015 
5. Převod pozemků v k. ú. Přestavlky 
6. Diskuse 
7. Závěr 
 
63/6-15  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje „Pravidla pro poskytování individuálních dotací 
z rozpočtu obce Tršice“ a znění „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Tršice. 
 
64 /6 – 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-12-8017591 – „Tršice, RD, Rokyta – přípojka do 50m, kNN“ připojení kNN na pozemku 
p.č. 259  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 2 000,- Kč. 
 
65 /6 – 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-12-8017596 – „Tršice, 953/2, Anna Steigerová-přípojka“ na pozemku p.č.1331/1  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 2 000,- Kč. 
 
66/6 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice  rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů   zveřejnit záměr zřízení věcného břemene – služebnosti pro vedení 
přípojek na pozemcích ve vlastnictví obce - dešťové kanalizace na p.č. 1341 a 1378/11, 
vodovodní na p.č. 1257, 1079/1, 1378/12, 1378/11 a 1341, přípojky plynu na p.č. 1341 a 
sjezd z pozemku p.č. 1341 ve prospěch paní Ulicové, Tršice.  
ZO pověřuje starostku obce kontrolou a podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu.   
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. 
 
 
 
 
 
 
 
 



67/6-15  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočtová opatření č. 3/2015 obce Tršice :  
 
Rozpočtová opatření vlastní: 
 
příjmy: 
 § 3319 pol. 2xxx Příjmy z nájmu sálu, vstupné………………………….……50.000,-- Kč 
             pol. 1112 Daň z příjmu fyz. osob…………………………………….185.000,-- Kč 
             pol. 1337 Poplatek za komunální odpad……….……………………..55.000,-- Kč 
             pol. 1361 Správní poplatky…………………………………………...120.000,-- Kč 
§ 3636  pol. 3111 Příjmy z prodeje pozemků…………………..….…………..79.400,-- Kč 
§ 3639  pol. 2119 Komunální služby – věcná břemena………………………..5.000,-- Kč 
                    4223 Invest .přijaté transfery /revitalizace/………………… ..-142.927,67 Kč         
§ 3319  pol. 2321 Sponzorský dar na hody…………………….………………15.000,-- Kč 
 
výdaje: 
 
§ 3721 pol. 5169 Sběr a odvoz nebezp. odpadů……………….……………..20.000,-- Kč 
§ 3412 pol. 5xxx Sportovní zařízení v majetku obce……………..…………100.000,-- Kč 
§ 1031 pol. 5xxx Pěstební činnost……………………………………………….5.000,-- Kč 
§ 3319 pol. 5xxx Ostatní záležitosti kultury…………………………………..100.000,-- Kč 
§ 2219 pol. 5169 Pozemní komunikace………………………….………… …91.472,33 Kč 
§ 3113 pol. 5141 Úroky úvěru…………………………………....……………..50.000,-- Kč 
 
68/6 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje úplatný převod pozemků p.č. -88, 89 a 90  (včetně 
budov bez čp/če ) v k.ú. Přestavlky za kupní  cenu 335 000,- Kč. Uvedená částka bude 
zahrnuta do návrhu rozpočtu obce na rok 2016. 
 
 

 

            ………………………..                                     ……………………………. 
               Leona Stejskalová                                            Jan Březovský 
            starostka obce Tršice                                     místostarosta obce Tršice 
                         v.r.                                                                     v.r. 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.9.2015 
Sejmuto u úřední desky dne:  

 


