
Usnesení z 13. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 3.7.2012 

 
 

 
135/13 – 12  

1. Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 
2. Kontrola usnesení ze 12. zasedání ZO 
3. Revokace usnesení č. 132/12 - 12, schválení poskytnutí úvěru na financování 

investičních akcí v obci 
4. Revokace usnesení č. 107/9 - 12 
5. Záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce 
6. Vymezení majetku do výpůjčky příspěvkové organizaci ZŠ Tršice 
7. Poskytnutí neinvestičních výdajů na 1 dítě v MŠ Suchonice 
8. Diskuse 
9. Závěr 
 

 
136/13 – 12  
ZO revokuje usnesení č. 132/12-12 ze dne 31.5.2012 
 
 
137/13 – 12  
ZO na základě § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném 
znění  rozhodlo o poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru –  „Nástavba MŠ a Fitness, 
Výstavba splaškové kanalizace a ČOV“ ve výši  20 000 000,-   Kč od České spořitelny, a.s. 
dle nabídky, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.  
Čerpání úvěru do : 30.6.2014 
Datum konečné splatnosti : 20.12.2034  
Úročení: Pohyblivá úroková sazba: 1M PRIBOR + 1,2 %  p.a. 
Splácení jistiny: 81 300,- Kč měsíčně (poslední splátka 83 500,- Kč) 
 
 
138/13 – 12   
ZO revokuje usnesení č. 107/9 -12 ze dne 25.1.2012. Obec Tršice bude nadále užívat účet  
č. 1801708329/0800 u České spořitelny a.s. 
 
 
139/13 – 12   
ZO rozhodlo o vymezení majetku ve výpůjčce pro příspěvkovou organizaci Základní škola 
Tršice, okres Olomouc s účinností od 1.8.2012 na dobu neurčitou. Příloha č. 1 ke „Zřizovací 
listině“ se doplňuje dodatkem č. 2:  

   
 Budovy a stavby:  
- 1.nadzemní podlaží budovy čp. 356 - Ideální polovina kotelny  pro budovu MŠ a Fitness  
- 1.nadzemní podlaží budovy čp. 356 - kotelna pro budovu školní jídelny 
- 2. nadzemní podlaží budovy čp. 356 - Mateřská škola 
- Dětské hřiště se zázemím k mateřské škole 

                                  
Pozemky:  
p.č. – 519 
p.č. 96/5 a+b (p.č.96/1=a, p.č. 96/3=b) dle geometrického plánu č. 554-193/2011  

                  ze  dne 14.3.2012 zpracovaného Ing. Janem Přikrylem 
 



140/13 – 12   
ZO souhlasí s platbou na pokrytí neinvestičních  výdajů na jedno dítě v Mateřské škole 
v Suchonicích v pevné částce 1 500,- Kč/školní rok za těchto  podmínek: 
 

- dítě má trvalý pobyt v obci Tršice, včetně místních částí 
 
- dovršilo věku 3 let, za děti předškolního věku a mladších 3 let se platba neposkytuje, 

pro děti předškolního věku je spádová MŠ Tršice dle §34 odst.4 zákona  č.561/2004 
Sb., školský zákon v platném znění 

 
- výdaje – věcnou režii  na školní  stravování  Obec Tršice nad rámec  pevné částky na 

jedno dítě neposkytuje, tyto nejsou součástí neinvestičních výdajů (platí zřizovatel 
MŠ, tedy Obec Suchonice) 

 
 
 
          

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
 

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

 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne :  4.7.2012 
Sejmuto z úřední desky dne :  
 
 
 
 


