
Usnesení z 5. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 1.6.2011 

 
58/5 – 11  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program zasedání: 
1. Kontrola usnesení ze 4. zasedání ZO 
2. Výsledek přezkoumání hospodaření Obce Tršice ze rok 2010 (audit), rozbor 

hospodaření, závěrečný účet Obce Tršice za rok 2010 
3. Schválení Smlouvy o dílo č. 21395 mezi obcí Tršice a firmou Provádění staveb  
      Olomouc, a.s. 
4. Schválení smlouvy o dílo s koordinátorem bezpečnosti práce na investiční akci MŠ Tršice 
5. Schválení smlouvy o dílo o technickém dozoru na investiční akci MŠ Tršice 
6. Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice 
7. Prodej movitého majetku ve vlastnictví obce  
8. Nákup sekacího stroje 
9. ZŠ Tršice – Žádost  o schválení odpisového plánu na vybavení ŠJ + nařízení odvodů do 

rozpočtu obce 
10. Jmenování členů školské rady 
11. Výměna podlahové krytiny na II. st. ZŠ 
12. Příspěvek pro jednotky SDH obcí Olomouckého kraje 
13. Schválení příspěvku na činnost Klubu aktivních seniorů Tršice 
14. Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Tršice 
15. Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2010 
16. Diskuse 
17. Závěr 
 
59/5 – 11  
ZO schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření a provedenou prověrku (audit) 
hospodaření Obce Tršice a závěrečný účet Obce Tršice za rok 2010 bez výhrad. 
 
60/5 – 11   
ZO schvaluje znění Smlouvy o dílo č. 21395 mezi obcí Tršice a firmou Provádění staveb 
Olomouc, a.s. 
 
61/5– 11   
ZO schvaluje znění Mandátní smlouvy mezi obcí Tršice a Lenkou Pospíšilovou, Velká 
Bystřice na činnost koordinátora BOZP při zajištění investiční akce „Nástavba   MŠ + 
Fitness“. 

 
62/5 – 11    
ZO schvaluje znění Mandátní smlouvy o technickém dozoru na investiční akci „Nástavba   
MŠ + Fitness“ s panem ing. Martinem Dvořákem 
 
63/5 – 11  
ZO  rozhodlo zamítnout prodej části nemovitosti p.č.769/1- ostatní plocha v k.ú. Tršice 
 
64/5 – 11     
ZO  rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu 
s §39  zveřejnit prodej nemovitostí ve vlastnictví obce část (cca 600 m2)  p.č. 305/5 – 
zahrada v k.ú. Tršice za cenu 40,- Kč. Veškeré náklady řízení hradí kupující.  
 
 
 
 



65/5 – 11   
ZO schvaluje prodej  jednostranného sklápěcího automobilu AVIA A 30 K RZ  3M4 8836 za 
cenu 20 000,- Kč. 
 
66/5 – 11     
ZO schvaluje nákup sekacího stroje HUSQARNA RIEDER  ProFlex 18 za cenu 150 000,- Kč 
+  DPH. 
 
67/5 – 11     
Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán ZŠ Tršice, příspěvkové organizace na  rok 2011 
ve  výši 130 300,- Kč.  Tyto prostředky budou poukázány na účet  příspěvkové organizace 
po schválení ZO. ZO  ukládá příspěvkové organizaci povinnost odvést tyto investiční zdroje 
ve výši 130 300,- Kč zpět  do rozpočtu zřizovatele v termínu do 31.7.2011. 
 
68/5 – 11     
ZO v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) jmenuje 
do školské rady Základní školy Tršice, okres Olomouc, příspěvkové organizace pro volební 
období 2011-2014  Mgr. Milana Mahdala a Bronislavu Mackovíkovou. 
 
69/5 – 11     
ZO schvaluje výměnu podlahových krytin na II. st. ZŠ Tršice, kterou provede Libor Wágner, 
Podlahářství Věrovany v nabídkové ceně a pověřuje  starostku obce kontrolou a podpisem 
smlouvy o dílo. 
 
70/5 – 11      
 - ZO schvaluje přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na 
            částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek SDH 
 - ZO schvaluje spolufinancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše   
               příspěvku 
 - ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku  ve výši 30 000,- Kč uzavřenou dle  
              §  269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění mezi  
              obcí Tršice, zastoupenou starostkou Leonou Stejskalovou a Olomouckým krajem,  
              zastoupeným ing. Martinem Tesaříkem, hejtmanem na částečnou úhradu výdajů  
             na  zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona  
             č.  133/1985, o požární ochraně v souladu s „Pravidly   pro poskytnutí příspěvku na 
             pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek  
             SDH obcí Olomouckého kraje na rok 2011. 
            
71/5 – 11    
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Klubu aktivních seniorů Tršice ve výši  
3 000,- Kč. 
            
72/5 – 11   
ZO schvaluje dodatek k příloze č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Tršice, 
okres Olomouc ve znění dodatku č. 5 čl. IV. odst. 1 dle přílohy č. 1 k usnesení 
 
          

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
 

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

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


