Usnesení z 8. zasedání
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 19.12.2011
96/8 – 11
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání
1. Kontrola usnesení ze 7. zasedání ZO
2. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2012
3. Rozpočtová opatření 2011
4. OZV č. 1/2011 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5. Zvýšení poplatku na vodu na rok 2012
6. Výroční zpráva Základní školy Tršice
7. Odkoupení nemovitostí do vlastnictví obce
8. Zastavovací studie „Malostranské záhumenky“
9. Zpráva finančního výboru
10. Diskuse
11. Závěr
97/8 – 11
ZO vyhlašuje rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2012 s tím, že vydání obce v tomto
období nepřekročí skutečnost 1. čtvrtletí roku 2011, tj. částku 5 927 645,65 Kč.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení.

98/8 – 11
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 4 obce Tršice a rozpočtová opatření Krajského úřadu
Olomouckého kraje na rok 2011 dle přílohy č. 1 k usnesení

99/8 – 11
ZO pověřuje starostku obce provedením rozpočtových opatření obce (vlastních) na rok 2011
do výše 1 mil. Kč
100/8 - 11
ZO Zastupitelstvo obce Tršice vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích,
Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
101/8 - 11
ZO Zastupitelstvo obce Tršice vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích,
Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2011, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného
ve dvousložkové formě

102/8 - 11
ZO Zastupitelstvo obce Tršice vydává Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje způsob
a výše úhrady vodného a stočného pro rok 2012.

103/8 – 11
ZO schvaluje znění kupní smlouvy mezi obcí Tršice a Prováděním staveb Olomouc, a.s.,
společností jejímž jménem jedná Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva. Předmětem
prodeje je stavba „Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby rodinných domů
Tršice, SO 01 – Komunikace, SO 05 – Vsakování dešťových vod“
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