
 
Usnesení z 12. zasedání 

Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 21.11.2016 
 
 
108/12 – 16  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení z 11. zasedání ZO 
2. Rozpočet obce na rok 2017  
3. Rozpočtová opatření na rok 2016 
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Skupinový vodovod Tršice – Tršice, Vacanovice, 

Hostkovice, Přestavlky, Zákřov“  
5. Stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování,…a odstraňování 

komunálních odpadů na rok 2017 
6. Zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví obce 
7. Stanovy Sdružení obcí Střední Moravy 
8. Diskuse 
9. Závěr 
 
109/12-16   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje vyrovnaný Rozpočet obce Tršice na rok 2017 dle ust. 
§84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. 
 
110/12 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice pověřuje starostku obce provedením rozpočtových opatření pro 
rok 2016 v období od 22.11.2016 do 31.12.2016. 
 
111/12 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo IN/CZ-047/2015 mezi 
obcí Tršice a Sdružením – Skupinový vodovod Tršice – 2015 zastoupeným reprezentantem 
sdružení INSTOU CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc 
 
112/12 – 16  
ZO rozhodlo o sazbě  místního poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která se pro rok 2017 
nebude měnit a zůstává v částce 500,- Kč za poplatníka. 

Sazba poplatku  je tvořena: 

a) z částky  146,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 354,- 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 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:       
607 555,- Kč a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 607 555,- Kč děleno 1715 (1619 počet osob s pobytem na území obce +  96 
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 354,- Kč. Z této částky je stanovena sazba 
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 354,- Kč.  

 
113/12 – 16   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku označené dle 
GP č. 655-359/2016 ze dne 25.7.2016 jako p.č. 1262/2 ostatní  plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Tršice o výměře 798 m2.  



114/12 – 16  
Zastupitelstvo obce Tršice souhlasí se zněním nových stanov dobrovolného svazku obcí – 
SOSM, předložené správním výborem SOSM, dle přílohy č. 1 k usnesení   
 
 
 
 
               Leona Stejskalová                                            Jan Březovský 
            starostka obce Tršice                                     místostarosta obce Tršice 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.11.2016 
Sejmuto u úřední desky dne:  

 

 


