
 
Usnesení z 18. zasedání 

Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 5.3.2018 
 
  

 
 
155/18 – 18  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení ze 17. zasedání ZO 
2. Rozpočtová opatření na rok 2018 
3. Odměňování předsedů a členů  komisí starostky, kteří nejsou členy zastupitelstva 
4. Směna pozemků ve vlastnictví obce 
5. Vzdání se předkupního práva 
6. Schválení Smlouvy o výpůjčce movité věci 
7. Diskuse 
8. Závěr 
 
156/18 - 18   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočtová opatření č. 1/2018 obce Tršice: 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
 
Účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb 
prezidenta České republiky 
V příjmech: pol. 4111 ÚZ 98 008………………..………….………………155.322,-- Kč 
Ve výdajích: § 6118 pol. 5xxx ÚZ 98 008 …………………………………155.322,-- Kč 
 
Příjmy: 
Pol. 1334 odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu………………20.000,-- Kč 
       4112 příspěvek na výkon státní správy..……………….……………….60.200,--Kč 
 
Výdaje:  
§ 6402 pol.5364  vratek dotace na poslanecké volby…………..…………52.539,84 Kč 
§ 6399 pol.5362 platby DPH...…………………………………………….…27.460,16 Kč 
 
157/18 - 18   
Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona  o obcích stanovuje 
odměnu za výkon funkce předsedy komise starostky obce fyzickým osobám, které nejsou 
členy zastupitelstva ve výši 1 200,- Kč měsíčně. Odměna bude  poskytována od 1.4.2018. 
 
158/18 - 18   
Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanovuje 
odměnu za výkon funkce člena komise starostky obce fyzickým osobám, které nejsou členy 
zastupitelstva ve výši 250,- Kč za jedno zasedání komise, kterého se zúčastní. Odměna 
bude poskytována od 1.4.2018 a bude vyplácena čtvrtletně. ZO pověřuje starostku obce 
zpracováním směrnice pro poskytování této odměny. 
 
 
 
 
 
 
 



159/18 – 18  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje směnu pozemků v k.ú. Vacanovice dle geometrického 
plánu pro změnu hranice pozemku č. 104-196/2017 schváleného Katastrálním úřadem pro 
Olomoucký kraj, KP Olomouc dne 29. 1. 2018. Cena směňovaných pozemků je stejná, 
účastníci směny nároky na úhradu ceny směňovaných pozemků  vzájemně započítávají a 
ničeho dalšího z titulu směny si vzájemně neplní. ZO pověřuje starostku obce kontrolou a 
podpisem směnné smlouvy. 
 
 
160/18 – 18  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje směnu pozemku p.č. 750/26 za pozemek  p.č. 750/103  
obojí ostatní plocha v k.ú. Tršice dle geometrického plánu  č. 661-24/2017 schváleného 
Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc dne 19. 5. 2017. Cena  
směňovaných pozemků je stejná, účastníci směny nároky na úhradu ceny směňovaných 
pozemků  vzájemně započítávají a ničeho dalšího z titulu směny si vzájemně neplní. ZO 
pověřuje starostku obce kontrolou a podpisem směnné smlouvy. 
 
161/18 – 18  
Zastupitelstvo obce Tršice rozhodlo, že Obec Tršice jako vlastník ideální ½ pozemku  p.č. st. 
115/5 a ideální ½ pozemku p.č. st. 122/5 obojí zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú. Suchonice 
nemá zájem o nabytí vlastnického práva k žádné ze staveb stojících na těchto pozemcích, a 
to ani o nabytí jakéhokoliv spoluvlastnického podílu na žádné z těchto staveb – budovy bez 
čp./če. (zemědělská stavba) stojící na pozemcích p.č. st. 115/4, p.č. st. 115/5 a p.č. st. 115/6 
a budovy bez čp./če ( stavba technického vybavení) stojící na pozemcích p.č. st. 122/4, p.č. 
st. 122/5 a p.č. st. 122/6 vše v k.ú. Suchonice a v celém rozsahu se vzdává předkupního 
práva ke stavbám, čímž toto předkupní právo obce Tršice zaniká. 
       
162/18 – 18  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje znění Smlouvy o výpůjčce mezi obcí Tršice, se sídlem 
783 57 Tršice čp. 50 a Sdružením obcí mikroregionu Bystřička se sídlem Zámecké náměstí 
79, 783 53 Velká Bystřice 
 
 
 
       
 
 
               Leona Stejskalová                                               Eliška Sypalová 
            starostka obce Tršice                                     místostarostka obce Tršice 
                            v.r.                                                                      v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.3.2018 
Sejmuto u úřední desky dne:  
 
 


