Usnesení ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 1.10.2008
151/ 17 - 08
ZO schvaluje program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1.10.2008
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Ur ení ov ovatel zápisu
4. Volba místostarosty obce
5. Kontrola usnesení ze 16. zasedání ZO
6. Zpráva o innosti rady obce
7. Schválení územní studie v lokalit „Nad rybníkem“ v k.ú. Tršice
8. Smlouva o vybudování infrastruktury v k.ú. Hostkovice – Baláš
9. Plánovací smlouvy
10. Záv re ný ú et Sdružení obcí mikroregionu Byst i ka za rok 2007
11. Výb rové ízení na dodavatele projektové dokumentace na vybudování infrastruktury
- vodovod v místních ástech obce (Lip any, Vacanovice, ….)
12. Diskuse
13. Zpráva návrhové komise – usnesení
14. Záv r
152/17 – 08
ZO bere na v domí složení slibu nastupující lenky zastupitelstva obce paní Elišky Sypalové
dle §69 odst. 2 zákona . 128/2000 Sb. o obcích, v platném zn ní
153/17- 08
ZO zvolilo neuvoln ným místostarostou pana Mgr. Milana Mahdala, trvale bytem
Tršice p. 284
ZO schvaluje m sí ní odm nu na základ zákona 37/2003 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis s p íplatkem ve výši 30 %
154/17 - 08
ZO pov uje k disponováním ú tem . 1801708329/0800 u S a.s. od 1.10.2008
- Mgr. Milana Mahdala, trvale bytem Tršice p. 284
- Janu Ulicovou, ú etní, trvale bytem Tršice p. 108
155/17 - 08
ZO bere na v domí zprávu k pln ní usnesení ze 16. zasedání ZO
156/17 – 08
ZO bere na v domí zprávu o innosti Rady obce Tršice za období leden – zá í 2008
157/17 - 08
ZO po projednání schvaluje Územní studii lokality „Nad rybníkem“ v k.ú. Tršice v etn
technické zprávy
158/17 – 08
ZO na základ zákona . 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném zn ní schvaluje zn ní
Plánovací smlouvy – smlouvy o vybudování infrastruktury v k.ú. Hostkovice mezi obcí Tršice
a Yvetou a Miroslavem Balášovými, bytem Hostkovice 4
159/17 -08
ZO schvaluje Plánovací smlouvu mezi Obcí Tršice a ing. Milanem a Ji inou Kropá ovými,
Fischerova 687/30, Olomouc

160/17 - 08
ZO bere na v domí Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí mikroregionu Byst i ka za rok 2007
161/17 – 08
ZO schvaluje výb rové ízení na dodavatele projektové dokumentace na vybudování
infrastruktury – vodovodu v místních ástech obce (Lip any, Vacanovice, Hostkovice,
P estavlky a Zák ov) pro žádost o dotaci z Evropských fond . ZO pov uje starostku obce
realizací výb rového ízení a podepsání smlouvy s vybranou firmou.

………………………………………….
Leona Stejskalová
starostka obce Tršice
Vyv šeno na ú ední desce dne :
Sejmuto z ú ední desky dne

………………………………………….
Mgr. Milan Mahdal
místostarosta

