Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tršice
konaného dne 13.12.2006
18/3 - 06
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 3. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne
13.12.2006
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Ur ení ov ovatel zápisu
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Rozpo tová opat ení Obce Tršice
6. Rozpo tové provizorium na 1. tvrtletí roku 2007
7. Zám r prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice
8. Obecn závazná vyhláška Obce Tršice . 2/2006, kterou se m ní OZV . 1/2005 o
místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,
využívání a odstra ování komunálních odpad
9. Schválení dotace z programu Obnovy venkova pro rok 2007
10. Diskuse
11. Zpráva návrhové komise – usnesení
12. Záv r
19/3 - 06
Zastupitelstvo obce bere na v domí zprávu k pln ní usnesení z minulého zasedání bez
p ipomínek
20/3- 06
ZO pov uje starostku obce ke schvalování rozpo tových opat ení obce Tršice, která bude
nutno provést do konce roku 2006
21/3 - 06
ZO vyhlašuje rozpo tové provizorium na 1. tvrtletí roku 2007 s tím, že vydání obce v tomto
období nep ekro í skute nost 1. tvrtletí roku 2006, tj. ástku 3 500 000,- K
22/3 – 06
ZO ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb. (o obcích) , ve zn ní pozd jších p edpis
v souladu s §39 zve ej uje zám r prodat nemovitost ve vlastnictví obce Tršice p. . st. 381 –
zastav ná plocha a nádvo í o vým e 479 m2 v k.ú. Tršice
23/3 – 06
ZO schvaluje obecn závaznou vyhlášku Obce Tršice . 2/2006, kterou se m ní OZV
. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,
využívání a odstra ování komunálních odpad
24/3 - 06
ZO schvaluje žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu sálu Radnice
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