
Usnesení ze 21. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 18.5.2009 

 
 
185/ 21 – 09 
ZO schvaluje program jednání 21. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.5.2009 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Ur�ení ov��ovatel� zápisu 
4. Kontrola usnesení z 20. zasedání ZO  
5. Rozpo�tová opat�ení obce Tršice 
6. Žádost o poskytnutí finan�ní p�j�ky – TJ Tršice 
7. Vícepráce a návrhy – rozpo�ty na stavb� Silnice II/436 Tršice – pr�tah 
8. P�ijetí finan�ního p�ísp�vku z rozpo�tu Olomouckého kraje 
9. Schválení provedení V� na poskytovatele služby školního a závodního stravování 
10. Diskuse 
11. Zpráva návrhové komise – usnesení 
12. Záv�r 

 
186/21 – 09 
ZO bere na v�domí zprávu k pln�ní usnesení ze 20. zasedání ZO 
 
187/21 – 09 
ZO schvaluje rozpo�tová opat�ení Obce Tršice  v roce 2009 

 
�ást p�íjmová: 
 
6171  2210   vnit�ní správa   /pokuty/                                                           + 180.000 
6171  3111                           /prodej pozemku/                                             + 180.000 
6402  2222   ost.�innosti   /doplatek volby 2008/                                         +        865                        
                                                                                                                 ------------------- 
Celkem                                                                                                          +360.865   
 
�ást výdajová: 
 
3319  5139     kultura                 /materiál/                                                    +  15.000    
3319  5171                                 /opravy a udržování/                                  +  52.000 
2310  5137     vodovod              /DKP-voda/                                                +    5.000 
3745  5024     prac.�eta             /odstupné/                                                   +  46.380 
3745  5021                                /prac.dohody/                                              +  25.000 
3745  5169                                /služby/                                                        +  50.000 
6399  5362     dan�                   /da� z p�evodu nemovit./                             +  10.000 
6409  5329     ost.�innosti        /p�ísp�vky mikroreg./                                  +   4.000 
6171  5169     vnit�ní správa    /služby/                                                      +153.485                    
                                                                                                                   ------------------ 
Celkem                                                                                                         +360.865 
 
 
 
 
 



188/21 - 09 
ZO schvaluje poskytnutí finan�ní bezúro�né p�j�ky ve výši 243 690,- K� TJ Tršice na 
zajišt�ní realizace projektu „Oplocení sportovního areálu TJ Tršice a vybudování d�tského 
h�išt�“. Projekt je dotován  z  Programu LEADER.  Celková �ástka bude vrácena na ú�et obce 
do 30.9.2009. 
 
189/21 – 09 
ZO neschvaluje opravu silnice mezi 1. a 2. úsekem v rámci stavby Silnice II/436 Tršice -
pr�tah (p�edložený rozpo�et v �ástce 498 857,28 K�) 
 
190/21 - 09 
ZO schvaluje provedení víceprací na stavb� Silnice II/436 Tršice – pr�tah, dle p�edložených 
Rozpo�t�, v celkové �ástce   405 348,06 K�  
 
191/21 – 09 
ZO  schvaluje  

- p�ijetí finan�ního p�ísp�vku z rozpo�tu Olomouckého kraje na po�ízení, rekonstrukci, 
opravu požární techniky a nákup v�cného vybavení jednotek sboru dobrovolných 
hasi�� obcí Olomouckého kraje na rok 2009 

- spolufinancování obce ve stejné výši jako je výše p�ísp�vku z rozpo�tu Olomouckého 
kraje, tj. 25 000,- K� 

- zn�ní Smlouvy o poskytnutí p�ísp�vku mezi Olomouckým krajem, zastoupeným  
     ing. Martinem Tesa�íkem, hejtmanem a Obcí Tršice zastoupenou Leonou Stejskalovou,     
     starostkou 
 

192/21 – 09 
ZO schvaluje provedení výb�rového �ízení na poskytovatele služeb školního a závodního 
stravování a pov��uje RO jeho provedením 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


