
Usnesení z 23. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 21.5.2014 

 
 
201/23 – 14   
ZO schvaluje následující program zasedání 

1. Kontrola usnesení z 22. zasedání ZO 
2. Výsledek přezkoumání hospodaření Obce Tršice za rok 2013, rozbor hospodaření, 

závěrečný účet Obce Tršice za rok 2013 
3. Rozpočtová opatření č. 1 na rok 2014 
4. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Tršice, příspěvkové organizace 
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou a.s. 
6. Dodatek č. 2  k Programu rozvoje obce 2014-2020 
7. Záměr prodeje  nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice 
8. Prodej a směna nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice 
9. Nákup traktoru na sečení trávy 
10. Určení zástupců obce do Školské rady a MŠ Tršice  
11. Vytvoření pracovního místa správce multifunkčního hřiště a podmínky využívání ve 

zkušebním provozu 
12. Informace starostky 
13. Diskuse 
14. Závěr 

 
202/23 – 14   
ZO schvaluje Výsledek přezkoumání hospodaření Obce Tršice za rok 2013, rozbor 
hospodaření, účetní závěrku a závěrečný účet Obce Tršice za rok 2013 bez výhrad 
 
203/23 – 14  
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2014 a to: 
 
Krajského úřadu Olomouckého kraje 
Účelová neinvestiční dotace  
V příjmech: pol. 4111 ÚZ 98 348 – částka ………….……144.000,-- Kč 
Ve výdajích: § 6117, pol. 5xxx, ÚZ 98 348- částka………144.000,-- Kč 
 
Účelová  neinvestiční dotace  na částečnou úhradu nákladů hasičů: 
V příjmech: pol. 4122 ÚZ 14 004 – částka ………….……..5.350,-- Kč 
Ve výdajích : § 5512 pol. 5xxxx, ÚZ 14 0004 – částka……5.350,-- Kč 
 
Účelová dotace 
V příjmech:  pol. 4116 ÚZ  13234 – částka………………. 29.878,-- Kč 
Ve výdajích: § 3745 pol. 50xx – částka……………………29.878,-- Kč  
 
Rozpočtová opatření vlastní: 
příjmy: 
              pol. 1334 odvody za odnětí půdy…………………20.835,-- Kč 
              pol. 4112 příspěvek na výkon státní správy…………100,-- Kč 
 
výdaje: 
§ 1031 pol. 5169 pěstební činnost………………………….35.000,-- Kč 
§ 3319 pol. 5136 publikace o Tršicích…………………….210.275,-- Kč 
§ 3319 pol. 5137 drobný hmotný majetek…………………   5.000,-- Kč 
§ 3322 pol. 6121 oprava kaple v Lipňanech……………….12.000,-- Kč 
§ 3631 pol. 6121 prodloužení VO………………………….. 32.000,-- Kč 



§ 5512 pol. 5629 půjčené prostředky hasičům……………..54.900,-- Kč 
§ 6402 pol. 5364 vratek loňských voleb……………………..46.330,-- Kč 
§ 6399 pol.5362 platby daní……………………………….. 200.000,-- Kč 
§ 3639 pol. 6322 investiční transfery spolkům………….. -574.570,-- Kč 
 
204/23 – 14      
ZO schvaluje  hospodářský  výsledek  Základní školy a Mateřské školy Tršice, příspěvkové 
organizace, Tršice 183  za rok 2013 ve výši 417 242,70 Kč. Tento zlepšený  hospodářský 
výsledek bude rozdělen a to tak, že částka 30 000,-Kč, bude převedena na fond odměn a 
zbývající částka 387 242,70 Kč bude převedena do  fondu rezervního.   
 
205/23 – 14   
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11065/12/LCD ze dne 30.7.2012 mezi 
Obcí Tršice a Českou spořitelnou a.s.  
 
206/23 – 14  ZO schvaluje Dodatek č. 2 k Programu rozvoje obce 2014-2020 
 
207/23 – 14  
ZO   rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu 
s § 39  zveřejnit záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví obce   - p.č.   496/1 – zahrada o 
výměře cca  1 000 m2 v k.ú. Tršice.  
Veškeré náklady řízení včetně geometrického plánu pro rozdělení pozemku  hradí kupující.  
Cena pozemku – 40,-Kč/m2 
  
208/23 – 14 
ZO   rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu 
s § 39  zveřejnit záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce  - p.č. 497/26   – jiná plocha  
o výměře  28  m2 v k.ú. Tršice.  
Veškeré náklady  řízení hradí kupující.  Cena pozemku činí 9 000,-Kč/m2 
  
209/23 – 14  
ZO schvaluje směnu lesních  pozemků ve vlastnictví obce   

- pozemek parc.č.486/2-lesní pozemek o výměře 2 099 m2 
- pozemek parc.č.490/2-lesní pozemek o výměře 1 795 m2 
- pozemek parc.č.492/2-lesní pozemek o výměře 2 244 m2 
- pozemek parc.č.493   -lesní pozemek o výměře 5 706 m2. 

   za pozemky ve vlastnictví manželů Grézlových 
- pozemek parc.č.458/1-lesní pozemek o výměře 2 862 m2 
- pozemek parc.č.479/1-lesní pozemek o výměře 3 305 m2 
- pozemek parc.č.485/1-lesní pozemek o výměře 3 363 m2 
- pozemek p.arc.č.480/1-lesní pozemek o výměře 3 365 m2  

 
a znění Směnné smlouvy. Rozdíl mezi kupní cenou směňovaných nemovitostí ve výši 
45 890,- Kč zaplatí manželé Grézlovi Obci Tršice do deseti dnů od podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami na účet obce. Veškeré náklady řízení hradí manželé Grézlovi. 
 
210/23 – 14  
ZO schvaluje  prodej pozemků  - p.č. 78 -  orná půda o výměře 339 m2 a p.č. 79/1 – orná 
půda o výměře 803 m2 obojí v k.ú.  Lipňany paní Koutné, Erised Simply, s.r.o., Praha. 
Veškeré náklady  řízení hradí kupující. Cena pozemku – 40,- Kč/m2. 
ZO pověřuje starostku obce kontrolou znění kupní smlouvy a jejím podpisem. 
 
211/23 – 14  
ZO  schvaluje zakoupení traktoru na sečení trávy pro pracovní četu OÚ 
 



212/23 – 14  
ZO  schvaluje jako zástupce zřizovatele  do Školské rady ZŠ a MŠ Tršice, příspěvkové 
organizace paní Bronislavu Mackovíkovou a Mgr. Milana Mahdala. 
 
213/23 – 14  
ZO schvaluje  zkušební provoz multifunkčního hřiště + ceník od 1.7.2014 do 31.12.2014  
( příloha č. 1) a vytvoření nového pracovního místa pro správce hřiště na úvazek 1.0  
 
 
 
          

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
 

…………………………………………. 
(není zvolen) 
místostarosta 

                                   
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne :  23.5.2014 
Sejmuto z úřední desky dne :        
 
 
 
 


