
 
 

Usnesení z 19. zasedání 
  Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 10.12.2008                                                                                                                                                                                                                

 
 
165/ 19 - 08 
ZO schvaluje program jednání 19. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 10.12.2008 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Ur�ení ov��ovatel� zápisu 
4. Kontrola usnesení z 18. zasedání ZO 
5. Rozpo�et na rok 2009, Rozpo�tový výhled na 2011 – 2012 
6. Rozpo�tová opat�ení na rok 2008 
7. Místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce), žádosti o dotace 
8. Schválení zastavovací studie „Malostranské záhumenky“ 
9. Schválení obecn� závazných vyhlášek �.1/2008 o místním poplatku ze ps� a 

�.2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, 
t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad�  

10. Diskuse 
11. Zpráva návrhové komise – usnesení 
12. Záv�r 

 
 
166/19 – 08 
ZO bere na v�domí zprávu k pln�ní usnesení z 18. zasedání ZO. 
 
 
167/19 - 08 
ZO schvaluje  p�ebytkový rozpo�et Obce  Tršice na rok 2009. 
 
 
168/19 - 08 
ZO schvaluje Rozpo�tový výhled na roky 2011-2012. 
 
 
169/19 – 08 
ZO schvaluje rozpo�tová opat�ení Obce Tršice  v roce 2008 : 
 
�ást p�íjmová: 
1111 – da� z p�íjmu fyz.osob ze záv.�inností        -  160 000 
1112 – da� z p�íjmu ze sam.vyd.�innosti               -  260 000 
1113 – da� z p�íjmu fyz.osob z kapit.výn.             +   20 000 
1121 – da� z p�íjmu právnických osob                  + 300 000 
1211 – da� z p�idané hodnoty                                 + 350 000 
1343  - poplatek za užívání ve�.prostranství          -      9 000 
1361  - správní poplatek                                           +   10 000 
1511 – da� z nemovitosti                                          -  210 000 
3314 – knihovna /dar/                                               +      6 000 
6171  -  /vnit�ní správa/ - pokuta                               +    50 000 
6171  -        „-„                - prodej pozemku              -  120 000 
3319  - kultura                                                           +     4 000 
6310   - úroky                                                            +   19 000 
 
 



�ást výdajová: 
3113 – základní škola –p�ísp�vek                   + 135 000 
3314  - knihovna-nákup knih                          +     6 000 
3399  - SPOZ – kul.akce                                   +   20 000 
3636  - územní rozvoj /nákup pozemku/        -    82 000 
3722   - svoz odpadu                                           +   17 000 
3612   - bytové hospodá�ství                              -    81 000 
6399   - platba daní                                            +     2 000 
3419   - p�ísp�vek TJ                                           +     3 000 
1031   - p�stební �innost-lesy                              -    20 000 
 
ZO pov��uje p�esunem položek v jednotlivých kapitolách rozpo�tu obce do konce roku 2008 
starostku obce. 
 
 
170/19 - 08 
Na základ� schváleného Místního programu obnovy vesnice  ze dne 29.10.2003 ZO 
schvaluje  

a) podání žádosti o dotaci na opravu rozvod� ve�ejného osv�tlení v místních �ástech 
Hostkovice a Lip�any z Programu  obnovy venkova 

b) podání žádosti na akci „ Obec Tršice, okr. Olomouc – p�ístavba a vestavba ZŠ 
v Tršicích z ROP – (Regionální opera�ní program) 

 
171/19 – 08 
ZO po projednání schvaluje Územní studii lokality „Malostranské záhumenky“ v k.ú. Tršice  
v�etn� technické zprávy. 
 
 
172/19 - 08 
ZO  schvaluje zn�ní obecn� závazné vyhlášky obce Tršice �. 1/2008 o místním poplatku ze 
ps�. 
 
 
173/19 - 08 
ZO  schvaluje zn�ní obecn� závazné vyhlášky obce Tršice �. 2/2008 o místním poplatku za 
provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování 
komunálních odpad�. 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
v.r. 

…………………………………………. 
Mgr. Milan Mahdal 

místostarosta 
v.r. 

 
Vyv�šeno na ú�ední desce dne :                                           
Sejmuto z ú�ední desky dne 
 
 
 


