
 
Usnesení z 9. zasedání 

Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 27.4.2016 
 
81/9 – 16  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení z 8. zasedání ZO 
2. Žádost o poskytnutí krátkodobého překlenovacího úvěru na akci „Skupinový vodovod 

Tršice“ 
3. Zveřejnění záměru prodeje  majetku ve vlastnictví obce Tršice 
4. Zveřejnění záměru zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce Tršice 
5. Dotace na rok 2016 
6. Informace starostky obce 
7. Diskuse 
8. Závěr 
 
82/9 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0429897439 mezi obcí Tršice a 
Českou spořitelnou a.s., Praha. Úvěrová částka se sjednává ve výši 9 000 000,- Kč s účelem 
financování projektu „Skupinový vodovod Tršice –Tršice, Vacanovice, Lipňany, Hostkovice, 
Přestavlky, Zákřov“ se splatností k 31.12.2017. 

 
83 /9 – 16  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 168/9 – 
orná půda v k.ú. Lipňany o výměře cca 400 m2 za cenu 40,- Kč/m2. Kupní smlouva bude 
upřesněna na základě geometrického plánu,  který žadatelé o odkoupení  nechají na své 
náklady zpracovat  do 10.6.2016. 
Veškeré náklady řízení hradí kupující. 
 
84/9 – 16 
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 71/6 – trvalý 
travní porost v k.ú. Přestavlky  o výměře 295 m2 za cenu 40,- Kč/m2.  
Veškeré náklady řízení hradí kupující. 

 
85/9 – 15  
Zastupitelstvo obce Tršice   rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů   zveřejnit záměr zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu 
„Tršice, RD, Rajnochová – připojení kNN, IV-12-801195“ na pozemku 1331/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace 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.        
 

 

           ………………………..                                     ……………………………. 
               Leona Stejskalová                                            Jan Březovský 
            starostka obce Tršice                                     místostarosta obce Tršice 
                         v.r.                                                                      v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.4.2016 
Sejmuto u úřední desky dne:  

 


