Usnesení z 16. zasedání
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 27.8.2008
140/ 16 - 08
ZO schvaluje program jednání 16. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 27.8.2008
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Ur ení ov ovatel zápisu
4. Kontrola usnesení z 15. zasedání ZO
5. Zpráva o hospoda ení obce k 30.6.2008, Rozpo tová opat ení 2008
6. Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce
7. INZET plus Tršice s.r.o. – Žádost o projednání odkoupení pozemku v Hostkovicích a
nájem inženýrských sítí
8. Plánovací smlouva
9. Z izovací listiny jednotek SDH
10. Diskuse
11. Zpráva návrhové komise – usnesení
12. Záv r
141/16 – 08
OZ bere na v domí zprávu k pln ní usnesení z 15. zasedání ZO.
142/16 – 08
ZO schvaluje rozpo tová opat ení Obce Tršice v roce 2008.
ást p íjmová
4121
P ísp vky na žáky od obcí
1511
Da z nemovitostí
1019 2111 Prodej d eva
1019 2119 V cná b emena
6171 3111 Prodej pozemk
6171 3113 Prodej cisternové automobilové st íka ky CAS 25
6310 2141 Úroky

9 100,200 400,1 000,3 000,123 000, 35 000,22 000,-

ást výdajová
2221 6121 ekárna Lip any
2310 6121 Pitná voda – signaliza ní a chlorovací za ízení
3745 6123 Nákup TWIN traktoru
3745 6121 Pergola Tršice-Chaloupky
6171 5660 Neinvesti ní p j ka zam stnanci
6399 5362 Da z p evodu nemovitostí

50 000,160 000,133 000,10 500,15 000,25 000,-

P esun - položky
3319 6121 Kultura – sál
3319 5154 Elektrická energie
3319 5137 Nákup DDHM
5512 5169 Požární ochrana služby
5512 5156 Požární ochrana pohonné hmoty
5512 5154 Požární ochrana elektrická energie

- 154 000,+ 150 000,+ 4 000,- 30 000,- 10 000,+ 40 000,-

143/16 - 08
ZO bere na v domí zprávu o pln ní rozpo tu obce k 30.6.2008.
144/16 - 08
ZO ve smyslu zákona . 128/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o obcích schvaluje
prodej pozemk p. . 1184/26 o vým e 3 418 m2 a p. . 1184/36 o vým e 1 561 m2, obojí
vodní plocha v k.ú. Tršice eské republice – Zem d lské vodohospodá ské správ , Hlinky
60, Brno a zn ní p iložené kupní smlouvy. Veškeré náklady ízení hradí kupující. ZO
pov uje starostku obce podpisem kupní smlouvy.
145/16 - 08
ZO ve smyslu zákona . 128/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o obcích schvaluje
prodej ásti pozemku (dle geometrického plánu) p. . 1297 – ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Tršice panu Petrovi Špunarovi, bytem Tršice za cenu 40,- K /m2 a
pov uje starostku obce odsouhlasením zn ní a podpisem kupní smlouvy. Veškeré náklady
spojené s prodejem hradí kupující.
146/16 - 08
ZO ve smyslu zákona . 128/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o obcích neschvaluje
prodej pozemk 492/2, 490/2, 486/2 a 453 – lesní pozemky v k.ú. Tršice, o které si požádali
Jan a Sylva Grézlovi, bytem Velký Týnec. V sou asné dob nemá obec zájem lesní pozemky
prodávat.
147/16 - 08
ZO bere na v domí Žádost firmy INZET plus Tršice s.r.o. o projednání odkupu pozemku
Hostkovice a nájmu inženýrských sítí. O žádosti bude rozhodnuto po celkové kolaudaci této
lokality v etn rodinných domk .
148/16 – 08
ZO schvaluje Plánovací smlouvu mezi Obcí Tršice a panem ing.
V Podlesí 250, Grygov.

Otakarem Suchým,

149/16 -08
ZO schvaluje Plánovací smlouvu mezi Obcí Tršice a Janem a Sylvou Grézlovými,
Kr ma ská 469, Velký Týnec .
150/16 - 08
ZO schvaluje Z izovací listiny jednotek sboru dobrovolných hasi
Vacanovice

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

obcí Zák ov a

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

