
 
Usnesení ze 17. zasedání 

Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 6.12.2017 
 
  

 
 

146/17 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení z 16. zasedání ZO 
2. Rozpočet obce na rok 2018 
3. Rozpočtová opatření na rok 2017 
4. OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
5. Prodej pozemků ve vlastnictví obce 
6. Zveřejnění záměru směny a prodeje pozemků ve vlastnictví obce 
7. Projednání žádosti č.j. ObÚ/Trš/1451/17 ze dne 3.11.2017 
8. Schválení Smlouvy o společné úhradě nákladů na projekt „Doplnění sběru separovaných 

odpadů v obcích mikroregionu Bystřička“ 
9. Diskuse 
10. Závěr 

 
147/17 - 17   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje vyrovnaný Rozpočet obce Tršice na rok 2018 dle ust. 
§84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. 
 
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 – 2021. 
 
148/17 - 17   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje  vyrovnaný Rozpočet Základní školy a Mateřské školy 
Tršice, příspěvkové organizace na rok 2018 a rozpočtový výhled rozpočtu na roky 2019 – 
2021 dle §28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
149/17 - 17   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočtová opatření č. 4/2017 obce Tršice  dle přílohy 
č. 1 k usnesení 
  
150/17 - 17 
Zastupitelstvo obce Tršice pověřuje starostku obce provedením rozpočtových opatření pro 
rok 2017 v období od 7.12.2017 do 31.12.2017. 
 
151/17 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravě, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Tršice. 
 
152/17 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice revokuje usnesení zastupitelstva ze dne 6.9.2017 č. 143/16-17. 
 
153/17 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje směnu pozemku části p.č. 123 ve vlastnictví obce za 
části pozemků p.č. 37 a 38/2 vše v k.ú. Vacanovice dle GP č. 104-196/2017 ze dne 
6.12.2017 zpracovaného Ing. Zuzanou Tomečkovou. 



           
154/17 – 17  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje znění smlouvy o společné úhradě nákladů na projekt: 
“Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích mikroregionu Bystřička“. Náklady spojené 
s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu bude pro obce Tršice činit 
81 526,- Kč.  
 
 

 
 
 
               Leona Stejskalová                                               Eliška Sypalová 
            starostka obce Tršice                                     místostarostka obce Tršice 
                              
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.12.2017 
Sejmuto u úřední desky dne:  

 

 


