
Usnesení z 21. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 11.12.2013 

 
 

184/21 – 13   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 
            

1. Kontrola usnesení z 20. zasedání ZO 
2. Rozpočet obce Tršice na rok 2014 
3. Rozpočtová opatření na rok 2013 
4. Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice 
5. Schválení urbanistické studie „Malostranské záhumenky“ 
6. Stanovení poplatků ve Fitness 
7. Místní poplatky na rok 2014 
8. Diskuse 
9. Závěr 

 
185/21 – 13   
ZO schvaluje schodkový rozpočet obce Tršice na rok 2014 dle ust. § 84 odst. 2  písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.    
 
186/21 – 13  
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 5 na rok 2013 
  
Rozpočtová opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 
Účelová neinvestiční dotace na částečnou úhradu  nákladů hasičů: 
V příjmech: pol. 4122 ÚZ 14 004 – částka ……….……………99.000,-- Kč 
Ve výdajích: § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14 004- částka……………99.000,-- Kč 
 
Příjmy: 
Financování úvěrem pol. 8123……………………………..-6.073.848,75 Kč 
 
Výdaje: 
§2321 pol.6121 kanalizace……………………………….....-6.073848,75 Kč 
 
Rozpočtová opatření vlastní: 
 
Příjmy: 
pol. 42xx -investiční dotace na zateplení ZŠ v Tršicích…2.109.582,99 Kč 
pol. 42xx-investiční dotace na kanalizaci ………………..…715.034,25 Kč 
pol.4134- převod mezi účty………………………………..… -499.000,-- Kč 
pol.1111- daň z příjmu FO……………………………………. 367.500,-- Kč 
pol.1112-daň z OSVČ………………………………………..…..45.000,-- Kč 
pol.1121-daň z právnických osob……………………………..414.343,-- Kč 
pol.1211-DPH………………………………………………….. 765.000,-- Kč 
      
Výdaje: 
§ 2321pol.6121- kanalizace………………………………….745.284,24 Kč 
§3113 pol.5331-provozní příspěvek………………………...214.990,--  Kč 
§3113 pol.6121-zateplení ZŠ...…………………………....1.380.327,--  Kč 
§3419 pol.6322-investiční příspěvek TJ……………….…2.000.000,--  Kč 
§5512 pol.5xxx-hasiči…………………………………………150.000,--  Kč 
§3722 pol.5169- komunální odpad…………………………..140.000,--  Kč 



§6330 pol.5345 –převod mezi účty……………………….……-499.000,-- Kč 
§6409 pol.5229- mikroregion……………………………………...28.000,-- Kč 
§6409 pol.5362-platba daní……………………………………..-291.660,-- Kč 
§6409 pol.5329-neinvest.transfery nezisk.organizacím………..49.519,-- Kč 
 
a pověřuje starostku obce provedením rozpočtových opatření  na rok 2013 pro období  
od 12.12.2013 do 31.12.2013. 
           
 
187/21 – 13 
ZO   rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu 
s § 39  zveřejnit záměr  prodat nemovitost ve vlastnictví obce  p.č. 769/15 – ostatní plocha  
o výměře 384  m2   v k.ú. Tršice 
Veškeré náklady na řízení hradí kupující. Cena  pozemku  40,- Kč/m2. 
            
188/21 – 13  
ZO  schvaluje Územní  studii obytné zóny Tršice, která řeší obytnou zástavbu v lokalitě 
Malostranské záhumenky, zpracovanou Ing. arch. Ivetou Trtílkovou -11/2013. 
 
189/21 – 13  
ZO schvaluje zvýšení poplatků ve Fitness centru Tršice s účinností od 1.1.2014 
Vstupné 50,- Kč/vstup  
Permanentka 400,- Kč/10 vstupů  
Ping-pong 100,- Kč/pronájem stolu/hod.  
Pronájem prostor 100,- Kč/hod. 
 
190/21 – 13  
ZO rozhodlo o sazbě  místního poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která se pro rok 2014 
nebude měnit a zůstává v částce 500,- Kč za poplatníka. 

Sazba poplatku  je tvořena: 
z částky  138,- Kč za kalendářní rok a 
z částky  362,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 
nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:  

630 179,- Kč a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 630 179,- Kč děleno 1743 (1641 počet osob s pobytem na území obce +  102 počet 
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba) = 362,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 
odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 362,- Kč.  
 
 
          

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
v.r. 

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

                                  v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne :  12.12.2013 
Sejmuto z úřední desky dne :        


