Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tršice,
konaného dne 19.9. 2007
57/ 8 - 07
ZO schvaluje program jednání 8. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19.9.2007
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Ur ení ov ovatel zápisu
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Rozpo tová opat ení
6. Odkoupení nemovitosti v k.ú. P estavlky do vlastnictví obce
7. Smlouva o z ízení v cného b emene pro EZ Distribuce a.s.
8. Stanovy Sdružení obcí mikroregionu Byst i ka
9. Prodej, sm na nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice
10. Rozpo tový výhled na roky 2009 a 2010
11. Smlouva o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene – INZET plus Tršice, s.r.o.
12. Zrušení nájemní smlouvy mezi obcí Tršice a paní Libuší Herinkovou
13. Diskuse
14. Zpráva návrhové komise – usnesení
15. Záv r
58/8 - 07
ZO bere na v domí zprávu k pln ní usnesení z minulého zasedání konaného dne 25.7.2007
59/8 – 07
OZ schvaluje rozpo tová opat ení Obce Tršice dle p iloženého návrhu ve výši 3 150 000,- K
(p íjmová i výdajová ást)
60/8 - 07
ZO schvaluje odkoupení rodinného domu p 33 na st. p. . 31 a pozemek st. p. . 31 o
vým e 339 m2 – zastav ná plocha a nádvo í v k.ú. P estavlky od eské státní spo itelny,
státního podniku „v likvidaci“, Václavské nám stí 42, Praha 1 za cenu dle znaleckého
posudku . 160-2007/2474, tj. 200 540,- K
61/8 - 07
ZO souhlasí se zn ním Smlouvy o v cném b emeni . IV-12-8000744/001 mezi EZ
Distribuce, a.s. se sídlem D ín 4, Teplická 874/8 a Obcí Tršice na pozemek ve vlastnictví
Obce Tršice p. . 1006/14 – zahrada, v k.ú. Tršice. Toto v cné b emeno se z izuje úplatn
za jednorázovou finan ní náhradu v celkové výši 500,- K .
62/8 – 07
ZO schvaluje Stanovy Sdružení mikroregionu Byst i ka
63/8 – 07
ZO ve smyslu zákona . 128/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o obcích, schvaluje
sm nu pozemku ve vlastnictví obce Tršice – ást p. . 952/14 orná p da o vým e 211 m2
za nemovitost ve vlastnictví manžel Ji ího a Zdenky Hor i kových, bytem Tršice p. 101 –
ást p. . 952/5 orná p da, o vým e 211 m2, ob v k.ú. Tršice. Sm nované nemovitosti mají
pro tuto sm nu stejnou cenu. Po provedení sm ny jsou tedy ú astníci zcela vyrovnáni a
nemají v i sob v souvislosti s touto sm nou nárok na doplatek ceny sm ovaných
nemovitostí. Veškeré náklady spojené se sm nou hradí manželé Hor i kovi. ZO pov uje
starostku obce odsouhlasením zn ní a podpisem sm nné smlouvy.

64/8 - 07
ZO ve smyslu zákona . 128/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o obcích, schvaluje
prodej pozemku p. . – 492 zast. plocha v k.ú. Tršice o vým e 184 m2 za cenu 50 000,- K
panu Pavlu Grigárkovi, bytem Tršice ást Vacanovice p. 31. Veškeré náklady ízení hradí
kupující. ZO pov uje starostku obce odsouhlasením zn ní a podpisem kupní smlouvy.
65/8 - 07
ZO ve smyslu zákona . 128/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o obcích, schvaluje
prodej ásti pozemku p. . 184/6 ostatní plocha o vým e 45 m2 v k.ú. Lip any (nov vzniklá
p. . 184/7) za cenu 40,- K /m2 panu Zde kovi Slámovi, bytem Tršice ást Lip any p. 10.
Veškeré náklady ízení hradí kupující. ZO pov uje starostku obce odsouhlasením zn ní a
podpisem kupní smlouvy.
66/8 - 07
ZO ve smyslu zákona . 128/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o obcích, schvaluje
prodej ásti pozemku p. . 71/5 orná p da o vým e cca 1 400 m2 v k.ú. P estavlky za
cenu 100,- K /m2 manžel m Miroslavovi a Pavle Pospíšilovým, bytem Grygov, V Polesí 382.
Veškeré náklady ízení hradí kupující. ZO pov uje starostku obce odsouhlasením zn ní a
podpisem kupní smlouvy.
67/8 - 07
ZO ve smyslu zákona . 128/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o obcích, schvaluje
prodej ásti pozemku p. . 143/1, ostatní plocha, jiná plocha (studna) o vým e 6 m2 v k.ú.
Hostkovice (nov vzniklá p. . 143/2) za cenu 6 000,- K manžel m Petrovi a Helen
Dragounovým, bytem Tršice ást Hostkovice 7. Veškeré náklady ízení hradí kupující. ZO
pov uje starostku obce odsouhlasením zn ní a podpisem kupní smlouvy.
68/8 – 07
ZO neschvaluje Rozpo tový výhled na roky 2009, 2010
69/8 – 07
ZO souhlasí se zn ním a uzav ením „Smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného
b emene na nemovitostech“ mezi firmou INZET PLUS Tršice s.r.o. se sídlem v Tršicích p.
53 a Obcí Tršice na pozemky ve vlastnictví obce Tršice p. . 200 – ostatní plocha, ostatní
komunikace a p. . 144 – ostatní plocha, ostatní komunikace, ob v k.ú. Hostkovice
70/8 - 07
ZO souhlasí se zn ním Smlouvy o v cném b emeni . 3644 - 516/001 mezi EZ Distribuce,
a.s. se sídlem D ín 4, Teplická 874/8 a Obcí Tršice na pozemek ve vlastnictví Obce Tršice
p. . - 516 v k.ú. Tršice. Toto v cné b emeno se z izuje úplatn za jednorázovou finan ní
náhradu v celkové výši 3 000,- K .
71/8 – 07
ZO pov uje starostku obce Tršice, aby písemn vyrozum la majitele nemovitosti ohledn
zrušení nájmu (Libuše Herinková)

………………………………………….
Leona Stejskalová
starostka obce Tršice
Vyv šeno na ú ední desce dne :
Sejmuto z ú ední desky dne

………………………………………….
Lumír Závodník
místostarosta

