
 
Usnesení z 11. zasedání 

Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 26.9.2016 
 
 

98/11 – 16  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení z 10. zasedání ZO 
2. Rozpočtová opatření na rok 2016 
3. Stanovení úhrady vodného a stočného na území obce Tršice 
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Skupinový vodovod Tršice – Tršice, Vacanovice, 

Hostkovice, Přestavlky, Zákřov“ 
5. Smlouva o bezúplatném převodu majetku 
6. Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích mikroregionu Bystřička 
7. Uzavírání smluv – věcná břemena a právo provést stavbu. 
8. Prodej pozemků ve vlastnictví obce 
9. Diskuse 
10. Závěr 

 
99/11-16   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočtová opatření č. 2/2016 obce Tršice  dle přílohy 
č. 1  k usnesení 
 
100/11 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje cenu stočného dle přílohy č. 2 k usnesení  
 
101/11 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo IN/CZ-047/2015 mezi 
obcí Tršice a Sdružením – Skupinový vodovod Tršice – 2015 zastoupeným reprezentantem 
sdružení INSTOU CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc 
 

102/11 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi obcí 
Tršice a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, 
Schweitzerova 91, Olomouc. Účetní hodnota předávaného majetku celkem činí 51 927,63Kč. 
 
            

103/11 – 16   

Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje zapojení obce do žádosti na doplnění sběrných nádob a 
sběrných míst v rámci mikroregionu Bystřička. Žádost bude administrována pod názvem 
„Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích  mikroregionu Bystřička“ v rámci aktuálně 
vyhlášené 41. výzvy Ministerstva životního prostředí – prioritní osa 3, investiční priorita 1, 
specifický cíl 3.2. 
 
104 /11 – 16  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku p.č. 546/6 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 279 m2, p.č. 1184/17 –  vodní plocha o výměře 
107m2, p.č. 1184/20 vodní plocha o výměře 170 m2, p.č. 1184/33 vodní plocha 421 m2, p.č. 
1184/39 vodní plocha o výměře 71 m2, p.č. 1184/67 vodní plocha o výměře 9 m2, p.č. 
1184/73 ostatní plocha o výměře 27 m2, p.č. 1354/4 vodní plocha o výměře 6 m2 vše v k.ú. 
Tršice ve prospěch České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí 
Moravy, s.p. Na náklady Povodí Moravy, s.p. bude zpracován znalecký posudek na ocenění 
předmětných pozemků a vyhotovena kupní smlouva. 

 



105 /11 – 16  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje prodej části pozemku označené dle GP č. 652-46/2016 
ze dne 20.6.2016  jako  p.č. 769/20  – ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Tršice o výměře 
42 m2 za cenu 40,- Kč/m2 Janu a Alexandře Březovským, Tršice. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce kontrolou a podpisem kupní smlouvy. 
Náklady spojené s vkladem práv do katastru nemovitostí hradí kupující. 

 
106 /11 – 16  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje prodej pozemku p.č. 750/28- jiná plocha,   ostatní 
plocha v k.ú. Tršice o výměře 154 m2 za cenu 40,- Kč/m2 Josefu a Emilii Kučerovým, Tršice. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce kontrolou a podpisem kupní smlouvy. 
Náklady spojené s vkladem práv do katastru nemovitostí hradí kupující. 

 
107 /11 – 16  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje prodej části pozemku označené dle GP č. 64-033/2016 
ze dne 22.7.2016  jako  p.č. 168/16  – orná půda  v k.ú. Lipňany o výměře 376 m2 za cenu 
40,- Kč/m2 Ing. Jiřímu a Tamaře Lakomým, Olomouc. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce kontrolou a podpisem kupní smlouvy. 
Náklady spojené s vkladem práv do katastru nemovitostí hradí kupující. 

 

 
               Leona Stejskalová                                            Jan Březovský 
            starostka obce Tršice                                     místostarosta obce Tršice 
                        v.r.                                                                     v.r. 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 4.10.2016 
Sejmuto u úřední desky dne:  

 

 


