
Usnesení z 2. zasedání
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 8.12.2010

14/2 – 10 
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program zasedání:
1. Kontrola usnesení z 1. ustavujícího zasedání ZO
2. Jednací řád ZO
3. Volba členů finančního a kontrolního výboru
4. Rozpočtová opatření 2010
5. Rozpočet obce Tršice na rok 2011, Rozpočtový výhled na rok 2013, 2014
6. Obecně závazné vyhlášky
7. Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví obce
8. MP Projekt s.r.o., Zlín – Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavby

„Tršice, u OC 3642 RD, DTS“, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Tršice a ČEZ Distribucí,a.s., Děčín

9. Žádost o prodloužení přípojky veřejného osvětlení – Tršice - „Berk“
10. Ječmen Studio, Olomouc – „Multifunkční sportovní hřiště v obci Tršice C – změna stavby“
11. Balášovi – žádost o vyjádření k napojení VO v k.ú. Hostkovice
12. Schválení dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy Tršice, okres Olomouc,

příspěvkové organizace 
13. Organizační záležitosti
14. Diskuse
15. Závěr

15/2 – 10
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Tršice.

16/2 – 10 
Zastupitelstvo obce Tršice volí členem  finančního výboru Veroniku Baldermannovou

17/2 – 10 
Zastupitelstvo obce Tršice volí členem  finančního výboru ing. Radomíra  Oheru

18/2 – 10
 Zastupitelstvo obce Tršice volí členem  kontrolního výboru Bronislavu Mackovíkovou

19/2 – 10 
Zastupitelstvo obce Tršice volí členem  kontrolního výboru Mgr. Miloslavu  Minářovou

20/2 – 10
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočtová opatření č. 3 obce Tršice  a Rozpočtová
opatření č. 3 Krajského úřadu Olomouckého kraje pro rok 2010.

21/2–10 
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočet obce Tršice  na  rok 2011 dle ust. § 84 odst. 2
písm. b) zákona o obcích.

22/2 – 10 
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočtový výhled   na  rok 2013 a 2014.

23/2 – 10
Zastupitelstvo obce Tršice vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích,Obecně
závaznou vyhlášku obce č. 1/2010 o místním poplatku za provoz  systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů.



24/2 – 10
Zastupitelstvo obce Tršice vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, Obecně
závaznou vyhlášku obce č. 2/2010, o místním poplatku ze psů.

25/2 – 10 
Zastupitelstvo obce Tršice vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, Obecně
závaznou vyhlášku obce č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

26/2 – 10 
Zastupitelstvo  Obce  Tršice   rozhodlo  ve  smyslu  zákona  číslo  128/2000  Sb.,  ve   znění
pozdějších předpisů v souladu s §39  zveřejnit  záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce
Tršice - část pozemku  p.č. 142 –  ostatní plocha (ostatní komunikace)  v k.ú.Hostkovice za
cenu 40,- Kč za 1 m2. Veškeré  náklady řízení, včetně pořízení geometrického plánu hradí
zájemce  (kupující). K prodeji se lze vyjádřit nebo předložit nabídky do 19.1.2011

27/2 - 10
ZO souhlasí se stavbou „Tršice, u OC 3642, výstavba RD, DTS“ dle projektové dokumentace
v k.ú. Tršice pro potřeby územního a stavebního řízení  a ZO schvaluje znění Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  č. IV-12-8005258/SB1  na pozemcích
p.č. 750/23, 1296, 750/42 a 1297 v k.ú. Tršice  ve vlastnictví obce Tršice mezi Obcí Tršice a
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. Celková  jednorázová finanční náhrada činí 
10 000,- Kč.

28/2 – 10 
ZO  souhlasí   s  prodloužením  přípojky  veřejného  osvětlení  v části  „Berk“  směrem  na
Vacanovice a pověřuje jednáním v této věci starostku obce.
           

29/2 – 10 
ZO souhlasí se změnou stavby „Multifunkční sportovní hřiště v obci Tršice C“ –  objekt
 čp.  315  a  parc.  č.  st.  519,  96/3,  96/2,  96/1  a   nahrazením  stavebního  řízení  formou
veřejnoprávní smlouvy.
            
30/2 – 10
ZO souhlasí s napojením nového veřejného osvětlení  v nové lokalitě rodinných domů  v k.ú.
Hostkovice, jehož investorem jsou Yveta a Miroslav Balášovi,  na stávající    -     rozvody
veřejného osvětlení ve vlastnictví obce Tršice za předpokladu uzavření smlouvy o umožnění
vstupu na pozemky  manželů  Balášových   za  účelem  oprav.    ZO pověřuje  starostku
přípravou této smlouvy v termínu do 31.3.2011.

31/2 – 10 
ZO schvaluje znění Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy  Tršice, okres Olomouc,
příspěvkové organizace.

32/2 – 10 
ZO  pověřuje  k disponování  s účtem  1801708329/0800  u  ČS  a.s.  starostku  obce  Leonu
Stejskalovou, místostarostu obce Mojmíra Novotného a Janu Ulicovou,   účetní Obecního
úřadu Tršice.



33/2 – 10 
ZO pověřuje  starostku obce provedením  rozpočtových opatření obce  (vlastních)  rok  2010
do výše 1mil. Kč.
           

 

. 

………………………………………….
Leona Stejskalová

starostka obce Tršice

………………………………………….
Mojmír Novotný
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne :  13.12.2010
Sejmuto z úřední desky dne : 


