Usnesení z 25. zasedání
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 8.10.2014

223/25 – 14
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z 24. zasedání ZO
4. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2014
5. Prodej pozemku ve vlastnictví obce
6. Smlouva o převodu práv a povinností zakladatele v obecně prospěšné společnosti
Bystřička, o.p.s.
7. Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce Tršice
8. Smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen – služebností a
smluv o právu provést stavbu
9. Diskuse
10. Závěr
224/25 – 14
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2014 - vlastní:
Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje
Účelová neinvestiční dotace: “Kompletní úprava příst.cesty a zakonzervování památníku“
V příjmech: pol. 4122 ÚZ 00 001
- částka …………………40.000,-- Kč
Ve výdajích: §3745 pol. 5xxx UZ 00 001 - částka………………….40.000,-- Kč
Účelová neinvestiční dotace: výdaje v souvislosti s konáním voleb
V příjmech: pol. 4111 ÚZ 98 187
– částka ………………….144.000,-- Kč
Ve výdajích : § 6115 pol. 5xxxx, ÚZ 98 187 – částka………………144.000,-- Kč
225/25 – 14
ZO schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví obce - p.č. 496/6, dle GP č. 619-35/2014
ze dne 10.9.2014 zahrada o výměře 1225 m2 v k.ú. Tršice za cenu 40,- Kč/m2
Karlovi a Ivetě Bohatým, Tršice. Náklady řízení hradí kupující.
Zároveň pověřuje starostu obce kontrolou znění a podpisem kupní smlouvy.
226/25 – 14
ZO schvaluje bezplatný převod práv a povinností Obce Tršice - zakladatele obecně
prospěšné společnosti Bystřička, o.p.s. se sídlem Zámecké náměstí č.p. 79, 783 53 Velká
Bystřice, IČ 26882035 na nabyvatele - Sdružení obcí mikroregionu Bystřička se sídlem
Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice, IČ:70947040, za podmínek stanovených ve
"Smlouvě o převodu práv a povinností zakladatele", která je jako příloha č. 1 nedílnou
součástí tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k uzavření této „smlouvy“.
227/25 – 14
ZO rozhodlo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejnit
záměr zřízení věcného břemene – služebnosti pro uložení kanalizačního potrubí k odvodu
dešťových vod na p.č. 166 ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce, pro stavbu
zahradního domku s dílnou na p.č. st. 192 v k.ú. Přestavlky.

228/25 – 14
ZO schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené podle
ustanovení § 1785 ve spojení s § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a
smlouvy o právu provést stavbu dle ust. 1746 odst. 2) občanského zákoníku ve prospěch
Veroniky Baldermannové, Přestavlky.
229/25 – 14
ZO schvaluje znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-8009939/SoBS/1 Tršice, RD,
Konečná – připojení NNk na pozemku 1297- ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Tršice
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.

………………………………………….
Leona Stejskalová
starostka obce Tršice
v.r.
Vyvěšeno na úřední desce dne : 9.10.2014
Sejmuto z úřední desky dne :

………………………………………….
(není zvolen)
místostarosta

