Usnesení ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 20.3.2013
164/17 – 13
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání
1. Kontrola usnesení z 16. zasedání ZO
2. Rozpočtová opatření č. 1 na rok 2013
3. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Tršice, příspěvkové organizace
4. Schválení podání žádosti do ROP Olomouckého kraje
5. Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice
6. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
7. Revokace usnesení č. 140/13-12
8. Diskuse
9. Závěr
165/17 – 13
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2013 a to:
rozpočtová opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje
účelová neinvestiční dotace na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb prezidenta
v příjmech: pol. 4111 ÚZ 98 008 - částka…………………..159.000,- Kč
ve výdajích: § 6118 pol.5xxx ÚZ 98 008 -částka…………...159.000,- Kč
a rozpočtová opatření vlastní:
příjmy:
§ 3636 pol. 3111 ……………….60.320,§ 3639 pol. 2119………………..10.000,pol. 1112………………..50.000,pol. 1111………………..50.000,pol. 4112……………….-80.700,výdaje:
§ 2321 pol.5169…………………70.120,§ 3113 pol.5139………………… .1.000,§ 3113 pol.5171………………...10.000,§ 3639 pol.6130………….……....8.500,166/17 – 13
Zastupitelstvo Obce Tršice schvaluje zhoršený hospodářský výsledek Základní školy a
Mateřské školy Tršice, příspěvkové organizace, Tršice 183 ve výši -151 989,16 Kč, který
bude pokryt z rezervního fondu organizace v souladu s ust.§ 30, odst. 3d) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
– použití rezervního fondu , vyjma poskytnutých darů (151 989,16 Kč). Zároveň schvaluje
odvod z rozpočtu Obce Tršice do rezervního fondu příspěvkové organizace a to částku ve
výši 64 990,13 Kč.

167/17 – 13
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na revitalizaci zámeckého areálu do ROP
Olomouckého kraje - vyčlenění spolufinancování ve výši 30% celkových způsobilých výdajů
včetně veškerých nezpůsobilých výdajů, tj. 4 523 000,- Kč z rozpočtu obce pro rok 2015 a
vyčlenění prostředků pro financování provozu v době udržitelnosti (2015 – 2020) a to ve výši
dle zpracované finanční a ekonomické analýzy projektu.

………………………………………….
Leona Stejskalová
starostka obce Tršice
v.r.

Vyvěšeno na úřední desce dne : 27.3.2013
Sejmuto z úřední desky dne :

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

v.r.

