
Usnesení ze 3. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 16.2.2011 

 
34/3 – 11 
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program zasedání: 
1. Kontrola usnesení z 2. zasedání ZO 
2. Aktualizace Místního programu obnovy vesnice 
3. Prodej nemovitého majetku ve vlastnictví obce 
4. Schválení žádosti o dotace z programu POV Olomouckého kraje 
5. Odkoupení nemovitosti do majetku obce 
6. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby MŠ 
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO 
8. Stanovení úhrady vodného na rok 2012 
9. Schválení kulturních akcí financovaných z rozpočtu obce 
10. Schválení opravy výtahové šachty v budově  1. stupně ZŠ v Tršicích 
11. Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce 
12. Organizační záležitosti 
13. Diskuse 
14. Závěr 
 
35/3 – 11  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje 1. Aktualizaci  Místního programu obnovy vesnice  na 
plánované období 2011 - 2020 
           
36/3 – 11   
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje prodej  části pozemku  p.č. 142 –  ostatní plocha 
(ostatní komunikace) v k.ú.  Hostkovice manželům Miroslavu a Yvetě Balášovým, bytem 
Hostkovice za cenu  40,- Kč za 1 m2.  Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. 
ZO  pověřuje starostku obce kontrolou znění a podpisem  Kupní smlouvy. 
 
37/3 – 11   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 
Olomouckého kraje na akci  „Mateřská škola v Tršicích.“ 
 
38/3 – 11     
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje odkoupení pozemku p.č. 904/1 – orná půda, o výměře 
15 230 m2 v k.ú. Tršice za smluvní cenu 200 000,- Kč  a   904/3 – trvalý travnatý porost o 
výměře 2 301 m2  v k.ú. Tršice za smluvní cenu 30 000,- Kč do  majetku obce  Tršice  
             
39/3 – 11  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Výzvu k podání nabídky na kompletní zajištění a 
organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby Mateřská škola v Tršicích v souladu 
s platným  zákonem č.137/2006 Sb.  o veřejných zakázkách. 
 
40/3 – 11  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje  vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby   
Mateřská  škola v Tršicích  v souladu s platným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách 
 Hlavní kritéria: 
- ekonomické a finanční předpoklady – celková likvidita 

                                                 -  rentabilita vlastního materiálu 
                                                 -  celková zadluženost 

                                                            -  pojistné smlouvy 
                                                            -  údaje o celkovém obratu  



- celková nabídková cena bez DPH 
- technické kvalifikační předpoklady (certifikáty, seznamy stavebních prací) 
- splatnost daňových dokladů v kalendářních dnech  
- výše smluvní pokuty za každý den prodlení s dokončením díla 
- doba nástupu na odstranění  reklamované vady 
 
41/3 – 11  
Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákon o obcích a 
nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkcí členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů stanoví  

- odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši  
      342,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení 
      a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se 
      zúčastnil. 
- odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 

obce ve výši 8 503,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí 
tohoto usnesení. 

- odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a funkce předsedy 
komise starosty ve výši 1 064,- Kč měsíčně a člena výboru ve výši 836,- Kč 
měsíčně.  Odměna bude poskytována ode přijetí tohoto usnesení. 

           
42/3- 11   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje vypracování návrhu Obecně závazné vyhlášky o 
stanovení  vodného a stočného na rok 2012. OZV vypracuje komise životního prostředí a 
finanční výbor do 30. června 2011.  
 
43/3 – 11   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje financování kulturních akcí z rozpoču obce: 

- Tršické hody – maximálně do výše 200 000,- Kč  
- Chmelové slavnosti – maximálně do výše 60 000,- Kč 

 
44/3 – 11    
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje opravu výtahové šachty v budově 1. stupně Základní 
školy v Tršicích, kterou provede firma SANATĚS Olomouc s.r.o. ve výši 60 000,- Kč 
             
45/3 – 11    
Zastupitelstvo obce Tršice  rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů v souladu s §39  zveřejnit prodej nemovitostí ve vlastnictví obce a to 
rozvody plynovodu  

- v k.ú. Lipňany – dn 90  v délce 1 708 m, dn 63 – 921 m, dn 32  – 13 m a 27 ks 
přípojek v délce 222,2 m 

- v k.ú. Hostkovice, Vacanovice, Přestavlky – dn 63 v délce 289,3 m, dn 50 –  
      6 290 m, dn 32 – 15,8 m a 91 ks přípojek v délce 907,2 m 

            -     v k.ú. Tršice – dn 63 v délce 189,8 m a 4 ks přípojek v délce 20 m 
 
          

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
 

…………………………………………. 
Mojmír Novotný 
místostarosta 

 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne :  22.2.2011 
Sejmuto z úřední desky dne :  
 


