Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Tršice
konaného dne 18.3.2009

174/ 20 - 08
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Ur ení ov ovatel zápisu
4. Kontrola usnesení z 19. zasedání ZO
5. Zm na Jednacího ádu Zastupitelstva Obce Tršice
6. Rozpo tová opat ení
7. Zve ejn ní zám ru o prodeji nemovitostí ve vlastnictví obce
8. Odkoupení nemovitosti do vlastnictví obce
9. Žádost o prominutí úhrady za po ízení zm ny ÚP
10. Žádost o vyjád ení k územnímu a stavebnímu ízení – REAL Projekt Group s.r.o.
11. Zpráva o innosti Rady obce
12. Schválení p ijetí dotace na Czech Point
13. Plánovací smlouvy pro stavebníky
14. Diskuse
15. Zpráva návrhové komise – usnesení
16. Záv r
175/20 – 09
ZO bere na v domí zprávu k pln ní usnesení z 19. zasedání ZO
176/20 – 09
ZO schvaluje zm nu zn ní Jednacího ádu Zastupitelstva obce Tršice v l. 6 bodu 2
Hlasování se provádí zpravidla ve ejn . Ve ejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro
návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Výsledek hlasování bude zapsán
jmenovit p i hlasování proti zn ní usnesení a zdržel se hlasování. V n kterých p ípadech
mohou lenové zastupitelstva rozhodnout o hlasování tajném, které si, na základ návrhu
n kterého z len zastupitelstva, odsouhlasí ke konkrétnímu p ípadu, o kterém se bude
hlasovat.
177/20 - 09
ZO schvaluje rozpo tová opat ení Obce Tršice v roce 2009
ást p íjmová:
6171 2329 ost.p íjmy-zm ny úz.plánu,prodej multikar
4112 neinvest.transfery ze státního rozpo tu
Celkem
ást výdajová:
3319 5137 drobný hmotný majetek-sál /kuchy ka/
3319 5169 služby
3319 5171 opravy na sále /balkon/
3319 6122 bezdr.rozhlas
Celkem

3322 6121 zachování a obnova kult.památek

+ 260.000,- K
+ 2.424
------------------+ 262.424
+ 15.000
+ 55.000
+ 68.000
+ 290.000
-----------------+ 428.000

- 165.576
-----------------+ 262.424

ZO schvaluje rozpo tová opat ení Krajského ú adu Olomouckého kraje, ást p íjmová i
výdajová, prost edky ur ené na úhradu výdaj spojených s výkonem p enesené p sobnosti
obce v roce 2009
pol. 4111, ÚZ 98 116 – ástka 291.078,-- K
178/20 - 09
Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis v souladu s §39 schvaluje zve ejn ní zám ru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce
Tršice - pozemek p. . 70/36 – zahrada o vým e 454 m2 a p. . 70/35 – zahrada o vým e 424
m2, obojí v k.ú. P estavlky za cenu 150,- K /m2
179/20 - 09
ZO neschvaluje odkoupení p. . 96/2 v k.ú. Tršice
180/20 - 09
ZO neschvaluje žádost paní Jany Svobodové, Hostkovice o prominutí úhrady za po ízení
zm ny . 3 Územního plánu obce Tršice
181/20 - 09
ZO nesouhlasí s napojením lokality Nad rybníkem (18 RD) v k.ú. Tršice a to:
- na p. . 1338/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, nesouhlasí s uložením
inženýrských sítí v této komunikaci dle projektové dokumentace
- na vodovod ve vlastnictví obce dle PD
- na deš ovou kanalizaci ve vlastnictví obce dle PD, nesouhlasí s trasou pro
uložení deš ové kanalizace (p es p. . 269/2)
- na ve ejné osv tlení ve vlastnictví obce
ZO žádá firmu REAL projekt Group s.r.o. Tršice, aby p edložila návrh Smlouvy o smlouv
budoucí, kde budou specifikovány inženýrské sít a pozemky, které po kolaudaci p ejdou do
vlastnictví obce za 1- K , v etn záru ních lh t na vybudované dílo specifikované ve
smlouv .
182/20 - 09
ZO bere na v domí zprávu o innosti Rady obce Tršice za období zá í 2008 – b ezen 2009.
183/20 – 09
ZO schvaluje p ijetí dotace od Odboru evropských projekt Magistrátu m sta Olomouce ve
výši 68 540,- K na zp sobilé výdaje s 15% spolufinancování obce na dovybavení z ízeného
pracovišt Czech Point na OÚ v Tršicích.
184/20 - 09
ZO ve smyslu zákona . 128/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis schvaluje návrh
neuzavírat plánovací smlouvy s jednotlivými stavebníky v katastrech p sobnobnosti Obce
Tršice.
………………………………………….
Leona Stejskalová
starostka obce Tršice
v.r.
Vyv šeno na ú ední desce dne :
Sejmuto z ú ední desky dne

………………………………………….
Mgr. Milan Mahdal
místostarosta
v.r.

