
 
Usnesení z 15. zasedání 

Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 7.6.2017 
 
  
126/15 – 17  

Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení ze 14. zasedání ZO 
2. Volba místostarosty obce 
3. Výsledek přezkoumání hospodaření Obce Tršice za rok 2016, rozbor hospodaření, 

závěrečný účet obce Tršice za rok 2016 
4. Rozpočtová opatření na rok 2017 
5. Smlouva o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2017 
6. Směna pozemků ve vlastnictví obce 
7. Závěrečný účet, účetní závěrka, změna zakladatelské smlouvy s stanovy Sdružení obcí 

mikroregionu Bystřička 
8. Schválení pracovních míst na obci 
9. Schválení žádostí o dotace  
10. Informace starostky obce 
11. Diskuse 
12. Závěr 
 
127/15 – 17  

Zastupitelstvo obce Tršice volí místostarostkou obce Elišku Sypalovou. 
 

128/15 – 17   

Zastupitelstvo obce Tršice  dává souhlas s celoročním hospodařením obce Tršice za rok 
2016 a Závěrečným účtem obce Tršice za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2016 a to bez výhrad. 

 
129/15 - 17   

Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za 
účetní období 2016 sestavenou ke dni 31.12.2016 
 
130/15 – 17   

Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek Základní školy 
a Mateřské školy Tršice, příspěvkové organizace, Tršice čp. 183 za rok 2016 ve výši 
245 092,25 Kč z hlavní činnosti a ve výši 85 397,38 Kč z hospodářské činnosti, celkem tedy  
330 489,63 Kč. Tento zlepšený hospodářský výsledek bude rozdělen a to tak, že částka 
40 000,- Kč bude převedena na fond odměn a zbývající částka 290 489,63 Kč bude 
převedena do fondu rezervního. 
 
131/15 - 17   

Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočtová opatření č. 2/2017 obce Tršice  dle přílohy 
č. 1 k usnesení 
 
132/15 – 17 Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje  

a) přijetí dotace v rámci dotačního titulu č. 1 „Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu 
požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017“ za 
účelem pořízení osobních ochranných pomůcek pro JDSH Tršice, 

b) znění „Smlouvy o poskytnutí dotace“ mezi Olomouckým krajem zastoupeným 
hejtmanem Ladislavem Oklešťkem a Obcí Tršice zastoupenou starostkou Leonou 
Stejskalovou 

c) spolufinancování obce dle smlouvy čl. II odst. 2 



133/15 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku ve vlastnictví obce 
p.č. 453  lesní pozemek o výměře  2 151 m2 za  lesní pozemky   p.č. 344  a 345 o celkové 
výměře 2 999 m2, vše v k.ú. Tršice.        
     
134/15 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje přistoupení obce Kozlov se sídlem Kozlov 1020, 783 57 
IČ: 04521811 ke Sdružení obcí mikroregionu Bystřička se sídlem 783 53 Velká Bystřice, 
Zámecké náměstí 79, IČ: 70947040 
 
135/15 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje změnu zakladatelské smlouvy Sdružení obcí 
mikroregionu Bystřička se sídlem 783 53 Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČ: 70947040 
formou dodatku k této zakladatelské smlouvě v podobě, která je nedílnou přílohou č. 2 tohoto 
usnesení.  
 
136/15 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje změnu stanov Sdružení obcí mikroregionu Bystřička se 
sídlem 783 53 Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČ: 70947040 formou přijetí nového 
úplného znění těchto stanov v podobě, která je nedílnou přílohou č. 3 tohoto usnesení.  
 
137/15 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje podání žádosti o organizování veřejné služby a přijetí 3 
vykonavatelů této služby vedených u Úřadu práce ČR. 
 
138/15 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje navýšení počtu zaměstnanců ČOV v Tršicích na 2. 
 
139/15 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje zpracování projektové dokumentace a podání žádosti  
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu k projektu Sociální bydlení. 
 
140/15 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Nadace ČEZ, programu 
„Oranžové hřiště“. 
 
 
 
               Leona Stejskalová                                               Eliška Sypalová 
            starostka obce Tršice                                     místostarostka obce Tršice 
                           v.r.                                                                    v.r. 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.6.2017 
Sejmuto z úřední desky dne:  
 

 


