
 
Usnesení z 10. zasedání 

Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 29.6.2016 
 
 

86/10 – 16  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení z 9. zasedání ZO 
2. Výsledek přezkoumání hospodaření Obce Tršice za rok 2015, rozbor hospodaření, 

závěrečný účet obce Tršice za rok 2015 
3. Rozpočtová opatření na rok 2016 
4. Revokace usnesení č. 82/9-16, Žádost o poskytnutí krátkodobého překlenovacího úvěru 

na akci „Skupinový vodovod Tršice“ 
5. Zveřejnění záměru prodeje  pozemku ve vlastnictví obce Tršice 
6. Prodej pozemků ve vlastnictví obce 
7. Olomoucký kraj – Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a Smlouvy o právu 

provést stavbu „II/436 Přerov – Doloplazy - kř. II/437“ 
8. Žádost o pořízení územní studie  
9. Informace starostky obce 
10. Diskuse 
11. Závěr 
 

87/10 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice  dává souhlas s celoročním hospodařením obce Tršice za rok 
2015 a Závěrečným účtem obce Tršice za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2015 a to bez výhrad. 
 
88/10 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za 
účetní období 2015 sestavenou ke dni 31.12.2015 
 
89/10 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek Základní školy 
a Mateřské školy Tršice, příspěvkové organizace, Tršice  čp. 183 za rok 2015 ve výši 
308 366,23 Kč z hlavní činnosti a ve výši 116 984,20 Kč z hospodářské činnosti, celkem tedy 
425 350,43 Kč. Tento zlepšený hospodářský výsledek bude rozdělen a to tak, že částka  
40 000,- Kč bude převedena na fond odměn a zbývající částka 385 350,43  Kč bude 
převedena do fondu rezervního. 
            
90/10-16   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočtová opatření č. 1/2016 obce Tršice   
 
V příjmech: 
            pol. 4112 dotace na správu……………….……………………………......  6.700,-- Kč 
            pol. 4216 dotace z Ministerstva zemědělství-vodovod…….……… 13.798.000,-- Kč 
§ 6171 pol. 2212 pokuty udělené stavebním úřadem………………….….……. 10.000,-- Kč 
§ 2310 pol. 3122 příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku……….…...1.630.000,-- Kč 
            pol. 8123 – financování úvěrem……………….…………………….. 17.200.000,-- Kč 
 
 
Ve výdajích: 
§ 2310 pol.6xxx vodovod ..…………………………………………………….. 30.609.700,-- Kč 
§ 2321 pol.5xxx kanalizace………………………  ……………………………..1.000.000,-- Kč 
§ 3745 pol.6xxx péče o vzhled obce………………………………..…………...…-25.000,-- Kč 



§ 3745 pol.5xxx………………………………………………..………………..1.000.000,-- Kč 
§ 3613 pol.5xxx nebyt. prostory……………………………….………………….30.000,-- Kč 
§ 3612 pol.5xxx byt.prostory…………………………………..…………………-20.000,-- Kč 
§ 2219 pol.6341 invest. příspěvek jiným obcím……………….…….………..-300.000,-- Kč 
§ 2212 pol.5xxx silnice………………………………………….………………..250.000,-- Kč 
§ 5512 pol.5xxx hasiči……………………………………………..……………..100.000,-- Kč  
 
91/10 – 16  Zastupitelstvo obce Tršice revokuje usnesení č. 82/9-16 ze dne 27.4.2016.  
 
92/10 – 16  Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Smlouvu o úvěru č. 10904/16/LCD mezi 
obcí Tršice a Českou spořitelnou a.s., Praha. Úvěrová částka se sjednává ve výši  
17 200 000,- Kč s účelem financování projektu „Skupinový vodovod Tršice – Tršice, 
Vacanovice, Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Zákřov“ se splatností k 30.6.2026. 
 
93/10 – 16  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 769/1 – 
ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Tršice o výměře cca 80 m2 za cenu 40,- Kč/m2. Kupní 
smlouva bude upřesněna na základě geometrického plánu,  který žadatel o odkoupení  
nechá na své náklady zpracovat.   
Veškeré náklady řízení hradí kupující. 
 
94/10 – 16  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku    p.č. 750/28 – 
jiná plocha, ostatní plocha v k.ú. Tršice  o výměře 154 m2 za cenu 40,- Kč/m2. Veškeré 
náklady řízení hradí kupující. 

 
95/10 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje prodej pozemku p.č. 71/6 - trvalý travní porost v k.ú. 
Přestavlky o výměře 295  m2 za cenu 40,- Kč/m2  Františku a Márii Konrádovým, Přestavlky 
a pověřuje starostku obce kontrolou a podpisem kupní smlouvy. Veškeré náklady řízení 
hradí kupující. 

 
96/10 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice   rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů   zveřejnit záměr darovat část pozemku p.č. 782/1 trvalý travní porost  
o výměře 89 m2 v k.ú. Tršice ve prospěch Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, 
Jeremenkova 40a v rámci stavby „II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“.  
ZO pověřuje starostku obce kontrolou a podpisem Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a 
Smlouvy o právu provést stavbu   „II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“ na částech 
pozemků ve vlastnictví obce p.č. 782/1 a p.č. 1231v k.ú. Tršice. 
          
97 /10 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice  v souladu  s písm. b) odst. 6 § 6 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) schvaluje pořízení územní studie 
lokality „Nad rybníkem“ a podání žádosti dle písm c) odst. 1 § 6 stavebního zákona  
o pořízení této územní studie. 
 
 
               Leona Stejskalová                                            Jan Březovský 
            starostka obce Tršice                                     místostarosta obce Tršice 
                         v.r.                                                                      v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.7.2016 
Sejmuto u úřední desky dne:  


