
 
Usnesení ze 14. zasedání 

Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 8.3.2017 
 
  
119/14 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení ze 13. zasedání ZO 
2. Rozpočtová opatření na rok 2017 
3. Prodej pozemků ve vlastnictví obce 
4. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
5. Schválení výběrového řízení na zpracovatele Územního plánu obce Tršice 
6. Schválení nákupu osobního automobilu 
7. Diskuse 
8. Závěr                                                                                                
 
120/14 – 17   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2017 dle přílohy č. 1 
k usnesení. 
 
121/14 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice pověřuje starostku obce prováděním  změn  rozpisu rozpočtu 
v roce 2017 ve schváleném rozpočtu na rok  2017 a to v  rámci  schválených paragrafů. 
 
122/14 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje prodej pozemků p.č. 546/6 – zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 279 m2, p.č. 1184/17 –  vodní plocha o výměře  107 m2, 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.,  
ZO schvaluje znění kupní smlouvy. 
       
123/14 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje znění Smlouvy o zřízení služebnosti  inženýrské sítě 
mezi obcí Tršice a Janem a Sylvou Grézlovými, Velký Týnec. Služebnost se zřizuje úplatně 
za jednorázovou částku 1 738,- Kč. Správní poplatek za vklad práva odpovídajícího 
služebnosti do KN hradí obec Tršice jako oprávněná ze služebnosti. 
 
124/14 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele Územního 
plánu obce Tršice a pověřuje  členy ZO Luďka Bednaříka a Františka Konráda zajištěním 
průběhu celého řízení směřovaného k pořízení nového Územního plánu obce Tršice. 
      
125/14 – 17 Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje nákup osobního automobilu Nové CLIO 
Grandtour v ceně 250 000,- Kč.  
 
 
               Leona Stejskalová                                            Jan Březovský 
            starostka obce Tršice                                     místostarosta obce Tršice 
                                                                                             
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  
Sejmuto u úřední desky dne:  


