Usnesení z 27. zasedání
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 21.4.2010
242/27 - 10
ZO schvaluje program jednání 27. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21.4.2010
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Ur ení ov ovatel zápisu
4. Kontrola usnesení z 26. zasedání ZO
5. Výsledek p ezkoumání hospoda ení Obce Tršice ze rok 2009 (audit), rozbor hospoda ení,
záv re ný ú et Obce Tršice za rok 2009
6. Schválení Smlouvy o dílo s firmou VODING Hranice, s.r.o.
7. Odkoupení pozemk do vlastnictví obce
8. Zve ejn ní zám ru sm ny nemovitostí ve vlastnictví obce
9. Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce
10. Z izovací listina „Školní jídelny“
11. Stanovení po tu len ZO pro volební období 2010 – 2014
12. Nákup „smykového naklada e“
13. Diskuse
14. Zpráva návrhové komise – usnesení
15. Záv r
243/27 – 10
ZO bere na v domí zprávu k pln ní usnesení z 26. zasedání ZO
244/27 – 10
ZO schvaluje výsledek p ezkoumání hospoda ení a provedenou prov rku (audit) hospoda ení
Obce Tršice a záv re ný ú et Obce Tršice za rok 2009 a to:
- byly zjišt ny mén závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona .
420/2004 Sb. o p ezkoumání hospoda ení územních samosprávních celk a
dobrovolných svazk obcí
245/27 – 10
ZO schvaluje zn ní Smlouvy o dílo mezi obcí Tršice a firmou VODING Hranice , spol. s r.o.,
Zborovská 583, 753 01 Hranice
P edm tem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Obec
Tršice – splašková kanalizace a OV“ a výkon autorského dozoru na realizaci akce.
V p ípad neobdržení dotace v r. 2010, firma bude v následujících letech garantovat
aktualizaci projektové dokumentace ke stavebnímu ízení.
246/27 - 10
ZO ud luje plnou moc firm VODING Hranice , spol. s r.o., Zborovská 583, 753 01 Hranice
k zastupování obce Tršice ve v ci jednání se státními orgány a organizacemi k získání jejich
vyjád ení pro pot eby stavebního ízení na akci : „Obec Tršice – splašková kanalizace a
OV“.
247/27 – 10
Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis v souladu s §39 schvaluje zve ejn ní zám ru sm nit nemovitost ve vlastnictví Obce
Tršice – pozemkový dílec „d“ o vým e 0,44 m2 z p. . 1227 ost. pl. – ost. komunikace, za
nemovitost ve vlastnictví manžel Grolichových, bytem Tršice p. 168 pozemkový dílec „c“
o vým e 0,18 m2 z p. . 49 ost. pl. – manipula ní plocha, obojí v k.ú. Tršice dle GP 49121/2009.

248/27 – 10
ZO schvaluje prodej pozemku p. . 1344/3 ostatní plocha, ást p. . 1344/1, ást p. . 1344/4,
ást p. . 1354/3 – ostatní komunikace, 492 – zastav ná plocha a nádvo í v k.ú. Tršice za cenu
70 000,- K manžel m Radovanu a Han Jaší kovým, bytem Tove 53, Dolany u Olomouce.
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. ZO pov uje starostku obce kontrolou
zn ní a podpisem Kupní smlouvy. Tento prodej má platnost do 31.7.2010. Jinak dojde ke
zrušení zám ru pozemek prodat.
249/27 – 10
ZO schvaluje p evedení školní jídelny jako sou ást Základní školy Tršice, okres Olomouc,
p ísp vkové organizace
250/27 - 10
Na základ zákona . 128/200 Sb., o obcích ve zn ní pozd jších p edpis § 67 zastupitelstvo
obce stanoví pro volební období 2009 – 2014 po et len zastupitelstva obce Tršice - 11.
251/27 – 10
ZO schvaluje nákup „smykového naklada e“ v etn podkopu a lopaty v cen do 300 000,K v . DPH. Zajišt ním nákupu pov uje p. Antonína Gliera. Termín: do 30.9.2010.
252/27 – 10
ZO revokuje usnesení . 211/23 – 09 ze dne 9.9.2009 a . 223/24 – 09 ze dne 21.10.2009
253/27 – 10
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu budovy ZŠ v Tršicích – II. stupe ve výši
23,4 mil. K . Spoluú ast obce iní 3,51 mil. K .
254/27 – 10
ZO ustanovuje komisi, která navrhne úpravu OZV 2/2009. Složení: ing. Rataj, Polák,
Mackovíková
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