
Usnesení z 8. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 15.2.2016 

 
75/8 – 16 
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 
38. Kontrola usnesení ze 7. zasedání ZO 
39. Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce Tršice 
40. Schválení dotací  
41. Nákup hmotného a nehmotného majetku do vlastnictví obce 
42. Převzetí majetku Sdružení NOVÉ HOSTKOVICE, z.s do majetku obce Tršice 
43. Schválení finančního daru starostce obce 
44. Informace starostky obce 
45. Diskuse 
46. Závěr 
 
76/8 – 16   
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 pozemku ve vlastnictví obce p.č. 1331/1- ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Tršice  - splaškové kanalizace, vodovodní,  plynu a napojení sjezdu z pozemku  
p.č. 952/3 ve prospěch stavebníka – Rajnochová, 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. 
 
77/8 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje přípravu a podání žádostí o dotace na 

- výstavbu komunitního domu seniorů v Tršicích   
- nákup hasičského dopravního vozu pro JPO III Tršice 
- opravu hasičské zbrojnice v Tršicích 
s tím, že starostka obce bude o stavu žádostí ZO průběžně informovat 

 
78/8 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice souhlasí s odkoupením pozemků p.č. st. 88, st. 89 a st. 90 v k.ú. 
Přestavlky dle znaleckého posudku. Vzhledem k tomu, že úhrada za  bezesmluvní užívání 
za období od 31.7.2010 do 31.12.2013 ve výši 54 127,- Kč  je podmínkou prodeje,  ZO 
s tímto návrhem souhlasí, protože se jedná se o zajištění kulturních  potřeb občanů v části 
obce Přestavlky.  
ZO schvaluje úhradu náhrady za bezesmluvní užívání pozemků p.č. st. 88, st. 89 a st. 90 
v k.ú. Přestavlky za období od 1.1.2014 do 31.12.2015 ve výši 33 134,- Kč. 
 
79/8 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice souhlasí s nákupem nového vozidla RENAULT MASTER za cenu 
632 355,- Kč. 
 
80/8 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje peněžitý dar starostce obce Leoně Stejskalové ve výši 
dvou měsíčních odměn za výkon funkce. 
          
  
           ………………………..                                     ……………………………. 
               Leona Stejskalová                                            Jan Březovský 
            starostka obce Tršice                                     místostarosta obce Tršice 
                         v.r.                                                                    v.r. 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.2.2016 
Sejmuto u úřední desky dne:  


