
Usnesení z 19. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 25.9.2013 

 
 

174/19 – 13   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 

1. Kontrola usnesení z 18. zasedání ZO 
2. Rozpo�tová opat�ení �. 3 na rok 2013 
3. Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice 
4. Poskytnutí pen�žitého daru 
5. Stanovy dobrovolného svazku obcí „Skupinový vodovod Tršice“ 
6. Schválení pracovního místa-navýšení po�tu zam�stnanc� obce 
7. Diskuse 
8. Záv�r 

 
175/19 – 13  
ZO schvaluje rozpo�tová opat�ení �. 3/2013 a to: 
Rozpo�tové opat�ení Krajského ú�adu Olomouckého kraje 
Ú�elová neinvesti�ní dotace  na �áste�né pokrytí výdaj� spojených se zajišt�ním 
akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasi�� 
V p�íjmech: pol. 4122  ÚZ 00 008 – �ástka…………………………………….10.000,-- K� 
Ve výdajích: § 5512, pol. 51xx ÚZ 00 008 – �ástka…………………………..10.000,-- K� 
 
Ú�elová neinvesti�ní dotace na �áste�nou úhradu výdaj� na odbornou p�ípravu jednotky 
sboru dobrovolných hasi��  
V p�íjmech: položka 4122 ÚZ 14 004 – �ástka ………………..………………10.330,-- K� 
Ve výdajích: § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14 004 – �ástka…………………………..10.330,-- K� 
 
a rozpo�tová opat�ení vlastní: 
p�íjem  pol. 4116  nástroj 33 zdroj 1 ÚZ 13234 – �ástka……………………… 4.484,85 K�    
                   4116  nástroj 33 zdroj 5 ÚZ 13234 – �ástka….……….………....25.414,15 K� 
Výdej :  § 3745 pol. 50xx – �ástka….……………………………………….…..29.899,--  K� 
 
P�íjmy:  
§ 3636 pol. 3111 – �ástka……………………………………………………   328.400,--  K�    
§ 3636 pol. 3113 – �ástka……………………………………………………  - 328.400,--  K� 
§ 3745 pol. 2322 – �ástka………………………………………………………….5.806,--  K�  
§ 5512 pol. 2322 – �ástka …………………………………………………………5.000,--  K�  
§ 3636 pol. 3112 – �ástka……………………………………………………….350.000,--  K�    
§ 2310 pol. 2111 – �ástka…………………………………………………….…170.000,--  K�   
§ 2310 pol. 2133 – �ástka……………………………………………………..….25.000,--  K�  
§ 2321 pol. 2111 – �ástka……………………………………………………... 100.000,--  K�   
Výdaje: 
§ 2310 pol. 5365 – �ástka………………………………………..….…………… 3.000,--   K�   
§ 3113 pol. 6121 – �ástka……………………………………….……………1.388.871,84 K�   
§ 5512 pol. 5154 – �ástka…………………………………………...………… 150.000,--  K�   
§ 6171 pol. 5229 – �ástka………………………………………….…………..…. 1.500,--  K�   
§ 3412 pol. 5153 – �ástka…………………………………………………………32.643,-- K� 
§ 3412 pol. 5154 – �ástka……………………………………………………….. 16.550,--  K� 
§ 3111 pol. 5321 –  �ástka………………………………………………………  26.000,--  K� 
§ 3745 pol. 6121 – �ástka………………………………………………….. - 1.000.000,--  K�   
§ 6402 pol. 5364 – �ástka…………………………………………………… .….37.241,16 K�  
 
 



176/19 – 13 
ZO schvaluje prodej nemovitosti ve vlastnictví obce Tršice – objekt domu �p. 33 na stavební 
p.�. 31 a stavební parcelu �.  31 – zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 339 m2  v k.ú. 
P�estavlky Jan� Bönischové, P�erov za cenu 350 000,- K�. 
Veškeré náklady �ízení hradí kupující. ZO pov��uje starostku obce kontrolou kupní smlouvy  
a jejím podpisem. 
            
177/19 – 13  
ZO  na základ� § 85 písm. b) zákona �. 128/2000 Sb. o obcích (obecní z�ízení)  ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�  rozhodlo   poskytnout  pen�žní  dar ve výši 26 000,- K� Mate�ské škole 
Suchonice.  
       
178/19 – 13  
ZO schvaluje navýšení po�tu zam�stnanc� Obce Tršice o jednoho zam�stnance pro Fitness  
s úvazkem 1,0 = 40  hodin týdn�.  
 
179/19 – 13  
ZO  schvaluje výstavbu multifunk�ního sportovního h�išt� na pozemku ve vlastnictví obce 
p.�. 96/1 v k.ú.  Tršice, který má v pronájmu investor akce  a žadatel o dotaci TJ Tršice a 
dále  prohlašuje, že obec má vlastní prost�edky, ze kterých   tuto akci  T�lovýchovné  jednot�  
Tršice dofinancuje. 
           
 
 
 
 
          

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
 

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

            
 
 
Vyv�šeno na ú�ední desce dne :  26.9.2013 
Sejmuto z ú�ední desky dne :        
 
 
 
 


