Usnesení z 24. zasedání
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 21.10.2009
219/24 - 09
ZO schvaluje program jednání 24. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21.10.2009
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Ur ení ov ovatel zápisu
4. Kontrola usnesení z 23. zasedání ZO
5. Územní plán obce Tršice
6. Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice
7. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výzvy Integrovaného opera ního
programu E – Government v obcích – Czech POINT
8. Diskuse
9. Zpráva návrhové komise – usnesení
10. Záv r
220/24 – 09
ZO bere na v domí zprávu k pln ní usnesení z 23. zasedání ZO
221/24 – 09
Zastupitelstvo obce Tršice po projednání:
1. ov ilo
v souladu s § 54 odst. (2) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , že soubor zm n . 3 územního plánu obce
Tršice není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje eské republiky, schválenou usnesením vlády eské
republiky . 929 ze dne 20.7. 2009
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými Zastupitelstvem
Olomouckého kraje usnesením . UZ/21/32/2008 ze dne 22.2. 2008
3. se stanovisky dot ených orgán
4. se stanoviskem Krajského ú adu Olomouckého kraje k návrhu souboru zm n vydaným dne
2.7. 2009 pod .j.: KUOK/66815/2008
2. rozhodlo
V souladu s ust. §172 odst. 5 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších
p edpis , o námitce tak, jak je uvedeno v od vodn ní opat ení obecné povahy
3. vydává
v souladu s § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. (4) a § 55 odst. (2)
stavebního zákona, § 13 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006, o územn analytických
podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, §
171 a následujících správního ádu, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního
zákona, formou opat ení obecné povahy soubor zm n . 3 územního plánu obce Tršice,
který je p ílohou tohoto usnesení.

222/24 - 09
ZO schvaluje prodej ásti pozemku p. . 1331 – ostatní plocha (studna) o vým e cca 4 m2
v k.ú. Tršice sle n Jan Vlá ilové, Tršice za cenu 40,- K /m2 dle geometrického plánu, jehož
po ízení v etn veškerých náklad ízení hradí zájemce (kupující). ZO pov uje starostku
obce kontrolou zn ní kupní smlouvy a jejím podpisem.
223/24 - 09
ZO schvaluje prodej ásti pozemku p. . 71/2 v k.ú. P estavlky manžel m Ji ímu a Alen
Márovým, P erov za cenu 40,- K /m2 dle geometrického plánu, jehož po ízení v etn
veškerých náklad ízení hradí zájemce (kupující). ZO pov uje starostku obce kontrolou
zn ní kupní smlouvy a jejím podpisem.
224/24 - 09
ZO schvaluje prodej pozemku p. . 262/2 – zahrada v k.ú. Tršice manžel m Pavlovi a
Alen Ambrožovým, Tršice a zn ní p iložené kupní smlouvy. Veškeré náklady ízení hradí
kupující.
225/24 – 09
Zastupitelstvo Obce Tršice schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Integrovaného opera ního programu , íslo výzvy 02 – E – Government v obcích – Czech
Point (Upgrade)
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