
Usnesení z 15. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 12.12.2012 

 
 

149/15 – 12   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 

1. Kontrola usnesení ze 14. zasedání ZO 
2. Rozpočtová opatření na rok 2012 
3. Rozpočet na rok 2013 
4. Schválení žádostí o poskytnutí dotací v roce 2013 
5. Záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce 
6. Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice 
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování…a odstraňování komunálních odpadů 
8. Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Tršice 
9. SDH Lipňany – vybudování víceúčelového přístřešku 
10. Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k uplatnění 

předkupního práva 
11. Revokace usnesení č.126/11-12, schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Tršice 

za rok 2011 
12. Diskuse 
13. Závěr 

 
150/15 – 12  
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 4 na rok 2012 a pověřuje starostku obce provedením 
rozpočtových opatření (vlastních) na rok 2012 do výše 1 milion Kč. 
 
151/15 – 12   
ZO schvaluje rozpočet obce Tršice na rok 2013 dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění    
 
152/15 – 12   
ZO schvaluje podání žádosti o dotace do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na 
rok 2013 a podání žádosti o dotaci na akci „Skupinový vodovod Tršice – Tršice, Vacanovice, 
Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Zákřov a Suchonice“ 
 
153/15 – 12   
ZO   rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu 
s § 39  zveřejnit záměr  prodat nemovitosti ve vlastnictví obce   

- p.č. 59/3 – ostatní plocha o výměře 7454 m2   v k. ú . Přestavlky 
- p.č. 158/4 – orná půda o výměře 749 m2 a st. 67 – zastavěná plocha a nádvoří  

o výměře 7 m2, obojí v k.ú. Lipňany. 
Veškeré náklady na řízení hradí kupující. Jednotná cena všech pozemků - 40,- Kč/m2 
             
154/15 – 12   
ZO  schvaluje prodej nemovitostí – pozemků p.č. 804/1 – zahrada o výměře 906 m2 a 803/3 
– trvalý travní porost o výměře 602 m2, obojí v k.ú. Tršice panu ing. Jakubovi Chromkovi, 
Tršice za cenu 40,- Kč/m2.  ZO pověřuje starostku obce kontrolou znění kupní smlouvy a 
jejím podpisem. 
  
155/15 – 12   
ZO Zastupitelstvo obce Tršice vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, 
obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2012 o místním poplatku za provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů. 



 
            
156/15 – 12  
Zastupitelstvo obce schvaluje uplatnění předkupního práva a odkoupení ideální 1  
nemovitosti - pozemkové p.č. 22/3 ostatní plocha v k.ú. Hostkovice za cenu 8 500, - Kč a 
znění Kupní smlouvy mezi Obcí Tršice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
 
157/15 – 12   
ZO revokuje usnesení ZO ze dne 25.4.2012 č. 126/11-12 
           
158/15 – 12   
ZO schvaluje hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školyTršice, příspěvkové 
organizace za rok 2011 ve výši 1 180,56 Kč a souhlasí s převedením hospodářského 
výsledku v částce 1 180,56 Kč do rezervního fondu. 
           
 
 
 
 
 
          

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
v.r. 

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

                              v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne :  13.12.2012 
Sejmuto z úřední desky dne :  
 
 
 
 


