Usnesení ze 14. zasedání
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 3.10.2012
141/14 – 12
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání
1. Kontrola usnesení ze 13. zasedání ZO
2. Rozpočtová opatření na rok 2012
3. Záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce
4. Uzavření mandátní smlouvy s firmou STAVING engineering, s.r.o.
5. Schválení bezúplatného nabytí části pozemní komunikace z vlastnictví Olomouckého
kraje
6. Schválení členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek „Obec
Tršice – kanalizace a ČOV“
7. Převzetí a provozování veřejného osvětlení Hostkovice
8. Diskuse
9. Závěr
142/14 – 12
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 3 na rok 2012
Rozpočtová opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje
účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu „Přechod z knihovního systému LANius na
CLAVIUS“
40.000,-- Kč
v příjmech: pol. 4116, ÚZ 34 053
ve výdajích: § 3314, pol. 5xxx
účelová investiční dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce obvodového pláště budovy ŠJ
v Tršicích“
443.000,-- Kč
v příjmech: pol. 4222 ÚZ 00017
ve výdajích: §3113, pol.6121
účelová neinvestiční dotace-úhrada výdajů spojených s konáním voleb do krajského
zastupitelstva
132.000,-- Kč
v příjmech: pol. 4111 ÚZ 98193
ve výdajích: §6115, pol. 5xxx, ÚZ 98193

vlastní
příjmy:
financování pol. 8123
výdaje:
§ 3113 pol. 6121
§ 2321 pol. 6121

Příjmy:
pol. 1351
§3113 pol. 2321
§3322 pol.2321
§3412 pol.21xx

20.000.000,-- Kč
13.926.151,25 Kč
6.073.848,75 Kč

32.000,-- Kč
55.000,-- Kč
80.000,-- Kč
20.000,-- Kč

§6171 pol.2111
§6171 pol.2329
§3639 pol.2119
§6409 pol.2229
pol.4121
pol.1122

Výdaje:
§3113 pol.5141
§3113 pol.51xx
§3113 pol.6121
§3412 pol.51xx
§3412 pol.6122
§3412 pol.5021
§3322 pol.6121
§3322 pol.5171
§2310 pol.5171
§2310 pol.5154
§2321 pol.5169
§2321 pol.5171
§2321 pol.6121
§6171 pol.5361
§6171 pol.5175
§6171 pol.5171
§6310 pol.5163
§3319 pol.5154
§3319 pol.5169
§3612 pol.5171
§6402 pol.5364
§6409 pol.5329
§6409 pol.5362
§3111 pol.5321
§2212 pol.5171
§2310 pol.5169
§3745 pol.5169
§3745 pol.6121
§6171 pol.5169
§6171 pol.5137

15.000,-- Kč
- 15.000,--Kč
21.600,--Kč
- 3.708,-- Kč
- 52.870,-- Kč
- 61.220,-- Kč
90.802,-- Kč

115.000,--Kč
300.000,-- Kč
805.000,--Kč
314.000,-- Kč
131.000,--Kč
55.000,-- Kč
558.387,--Kč
- 97.040,-- Kč
- 100.000,-- Kč
45.000,--Kč
- 900.000,-- Kč
-145.000,-- Kč
-241.400,-- Kč
15.000,--Kč
40.000,--Kč
- 95.000,--Kč
30.000,--Kč
100.000,--Kč
90.000,--Kč
-75.333,--Kč
-144.667,--Kč
- 770,--Kč
- 61.220,--Kč
34.805,--Kč
- 50.000,-- Kč
- 41.013,--Kč
100.000,--Kč
- 370.947,--Kč
- 160.000,--Kč
- 160.000,-- Kč
90.802,-- Kč

143/14 – 12
ZO rozhodlo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu
s §39 zveřejnit prodej nemovitostí ve vlastnictví obce p.č. 804/1 o výměře 906 m2 a 803/3
o výměře 602 m2 za cenu 40,- Kč/1m2. Veškeré náklady řízení hradí kupující.
144/14 – 12
ZO schvaluje uzavření Mandátní smlouvy č. 006/12 mezi Obcí Tršice a firmou STAVING
engineering s.r.o., Slatinky zastoupenou ing. Radkem Sedláčkem, jednatelem společnosti o
zastupování mandanta mandatářem při provádění
technického
dozoru investora,
koordinátora BOZP a administrátora OPŽP na stavbě „Obec Tršice – splašková kanalizace a
ČOV“.

145/14 – 12
ZO schvaluje bezúplatné nabytí části pozemní komunikace - původně silnice č. II/436,
v délce cca 0,105 km od křižovatky se silnicí č. III/43619 (uzel 2511A022) po novou
křižovatku v místě původní trasy silnice č. II/436 s nově vybudovanou přeložkou silnice č.
II/436 v k.ú. a obci Tršice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Tršice, IČ: 00299588).
146/14 – 12
ZO schvaluje složení nové hodnotící komise pro veřejnou zakázku na stavební práce
financované ze zdrojů EU zadávané dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách v platném znění „Obec Tršice – splašková kanalizace a ČOV“
Členové: Ing. Vladimír Kubisa, Ing. Svatava Němečková, Ing. Jiří Motal, Petr
Ing. Jiří Rozehnal

Němeček,

Náhradníci: Ing. Martin Dvořák, Ing. Vladimír Vizina, Rostislav Lepař, Bronislava
Mackovíková, Mgr. Marie Nekolová
147/14 – 12
ZO pověřuje starostku obce k uzavření smluv k provozování veřejného osvětlení v obci
Hostkovice mezi Obcí Tršice a Sdružením Nové Hostkovice o.s., zastoupeným jeho
předsedou Dr. Bc. Vladimírem Kurtišem, MBA a mezi Obcí Tršice a Miroslavem a Yvetou
Balášovými, Hostkovice
148/14 – 12
ZO pověřuje starostku k uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Tršice a Lenkou Patlokovou,
Kroměříž na pronájem pozemků v k.ú. Zákřov p.č. 2472/53, 2472/54, 2482/3 a 2482/4 na
dobu 20ti let s jednorázovým vyrovnáním nájemného 50 000,- Kč.

………………………………………….
Leona Stejskalová
starostka obce Tršice
v.r.
Vyvěšeno na úřední desce dne : 8.10.2012
Sejmuto z úřední desky dne :

………………………………………….
Mojmír Novotný
místostarosta

v.r.

