Usnesení z 9. zasedání
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 25.1.2012
104/9 – 12
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání
1. Kontrola usnesení z 8. zasedání ZO
2. Rozpočet na rok 2012
3. Schválení žádosti o dotaci z POV
4. Smlouva na zpracování tendrové dokumentace na zakázku: Obec Tršice – splašková
kanalizace a ČOV
5. Mandátní smlouva s firmou IREA s.r.o.
6. Zřizovací listina ZŠ a MŠ
7. Revokace usnesení 84/7-11
8. Diskuse
9. Závěr

105/9 – 12
ZO schvaluje rozpočet obce Tršice na rok 2012 dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
106/9 – 12
ZO schvaluje „Zásady poskytování dotací a finančních darů z rozpočtu obce Tršice“.
107/9 – 12
ZO schvaluje zrušení účtu č. 18017083/0800 u České spořitelny, a.s. k 31.8.2012
108/9 – 12
ZO pověřuje k disponování s účtem č. 244724427/0300 u Poštovní spořitelny, a.s. starostku
obce Leonu Stejskalovou, účetní Obecního úřadu Tršice
Janu Ulicovou a pokladní
Obecního úřadu Tršice Alenu Kubisovou.
109/9 – 12
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na vybavení mateřské
školy a fitness.
110/9 – 12
ZO schvaluje uzavření Smlouvy č. 028/11 podle § 536 a následujících,
obchodního
zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění mezi obcí Tršice a firmou STAVING engineering
s.r.o., Prostějov zastoupenou Ing. Radkem Sedláčkem, jednatelem společnosti, na
zpracování tendrové dokumentace na zakázku: „Obec Tršice – splašková kanalizace a
ČOV“.
111/9 – 12
ZO schvaluje návrh Mandátní smlouvy č. 110032 mezi obcí Tršice a firmou IREA s.r.o.
Šumperk, zastoupenou Ing. Vladimírem Vizinou, jednatelem na kompletní zajištění dvou
výběrových řízení na technický dozor investora (TDI) a generálního dodavatele stavebních
prací (GD) zakázky – „Obec Tršice – splašková kanalizace a ČOV“.
112/9 – 12 ZO schvaluje provedení změny ve Zřizovací listině Základní školy Tršice, okres
Olomouc a to v názvu – nově: Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková
organizace

113/9 – 12 ZO revokuje usnesení č. 84/7-11 ze dne 26.10.2011
114/9 – 12 ZO rozhodlo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů v souladu s §39 zveřejnit záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obceTršice –
objekt domu čp. 33 na stavební p.č. 31 a stavební parcelu č. 31 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 339 m2 v k.ú.Přestavlky.

………………………………………….
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