
Usnesení ze 4. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 30.3.2011 

 
46/4 – 11  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program zasedání: 
1. Kontrola usnesení ze 3. zasedání ZO 
2. Prodej obecní budovy v Přestavlkách 
3. Realizace autobusové zastávky v Přestavlkách 
4. Rozpočtová opatření na rok 2011 
5. Schválení přezkoumání hospodaření (audit) Základní školy Tršice, okres Olomouc, 

příspěvkové organizace 
6. Ing. Medelský – Žádost o souhlas se vstupem a s umístěním stavby „Hostkovice –  
      p.č. 228 – RD Svobodová – NNk“   
7. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků 
8. Schválení mandátních smluv s firmou APC Consulting s.r.o. + důvodové zprávy 
9. Česká školní inspekce – Výsledek šetření stížnosti 
10. Zásady řízení příspěvkové organizace zřízené obcí  Tršice 
11. Žádost ZŠ Tršice o povolení převedení hospodářského výsledku za rok 2010 
12. Diskuse 
13. Závěr 
 
47/4 – 11  
Zastupitelstvo Obce Tršice  rozhodlo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., ve  znění 
pozdějších předpisů v souladu s §39  zveřejnit  záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce 
Tršice – objekt domu čp. 33 na stavební p.č. 31 a stavební parcelu č.  31 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 339 m2  v k.ú.Přestavlky. 
            
48/4 – 11   
ZO schvaluje realizaci autobusové zastávky v Přestavlkách s tím, že  finanční náklady 
nepřekročí 370 000,- Kč. Termín dokončení: 31.12.2011 

 
49/4 – 11   
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1 obce Tršice a rozpočtová  opatření Krajského úřadu 
Olomouckého kraje na rok 2011  

 
50/4 – 11     
ZO schvaluje podání žádosti o přezkoumání hospodaření (audit) Základní školy Tršice, okres 
Olomouc, příspěvkové organizace 
            
 51/4 – 11    
 ZO neschvaluje žádost Ing. Medelského o souhlas se vstupem a s umístěním stavby 
„Hostkovice – p.č. 228 – RD Svobodová – NNk“   
 
52/4 – 11     
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Příspěvkové organizaci Sociální služby města 
Přerova, p.o. jejímž zřizovatelem je statutární město Přerov k podpoření služby sociální péče 
poskytované  občance Tršic v uvedeném zařízení ve výši 5 000,- Kč. 
          
53/4 – 11    
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Mysliveckému  sdružení Tršice-Zákřov ve výši 
20 000,- Kč. 
 
 
 



54/4 – 11     
ZO schvaluje znění mandátní smlouvy o obstarání záležitostí zadavatele dle § 566 a násl. 
Obchodního zákoníku mezi obcí Tršice a firmou APC Consulting s.r.o., Příční 861/4, Přerov- 
zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, v platném znění „Nástavba MŠ + Fitness“ 
 
 55/4 – 11     
 ZO jmenuje členy komisí pro výběrové řízení na dodavatele stavby „Nástavba MŠ + fitness“ 
 Komise pro otevírání obálek: Leona Stejskalová, Ing. Šárka Goldmannová, Ing.  Radek   
 Kochta 
 Komise pro hodnocení nabídek: Leona Stejskalová, ing. Radomír Ohera, MgA ing.  arch.   
 Lukáš Blažek, ing. Radek Kochta, ing. Šárka Goldmanová, náhradníci: Mojmír Novotný,   
 Rostislav Lepař, ing. Martin Dvořák, Antonín Glier, ing. Jiří Rozsíval 
 
 56/4 – 11     
 ZO schvaluje Zásady řízení příspěvkové organizace zřízené obcí –  Základní školyTršice,  
 okres Olomouc – ostatní povinnosti ředitele/lky organizace 
 
  57/4 – 11     
  ZO souhlasí s převedením hospodářského výsledku za rok 2010, tj. částku 39 038,55 Kč  
  do rezervního fondu organizace - Základní školy Tršice, okres Olomouc,     příspěvkové  
  organizace  a  použít  tuto částku na  vybavení školy 
  
 
 
          

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
v.r. 

 

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

v.r. 

 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne :  6.4.2011 
Sejmuto z úřední desky dne :       6.5.2011 
 
 
 
 


