Usnesení z 2. zasedání
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 12.12.2018
17/2 - 18
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Kontrola usnesení z 1. zasedání ZO
2. Jednací řád ZO
3. Rozpočet obce Tršice na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu obce Tršice na
roky 2020-2022
4. Rozpočtová opatření č. 4/ 2018
5. Pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření
6. Volba členů školské rady
7. Stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování,…a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2019
8. Schválení členského příspěvku Mikroregionu Bystřička
9. Určení člena zastupitelstva ke spolupráci na pořízení Změny č. 4 Územního plánu
obce Tršice a na pořízení nového Územního plánu obce Tršice
10. Odměňování členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
11. Organizační záležitosti
12. Diskuse
13. Závěr
18/2 - 18
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Tršice pro
volební období 2018 - 2022
19/2 - 18
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje vyrovnaný Rozpočet obce Tršice na rok 2019
dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.
20/2-18
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky
2020-2022.
21/2 - 18
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočtová opatření č. 4/2018 obce Tršice dle
přílohy č. 1 k usnesení
22/2 - 18
Zastupitelstvo obce Tršice pověřuje starostu obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů do výše 200 000,- Kč jsou-li
vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na
finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce provádět po schválení
finančním výborem jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z
jiných rozpočtů;

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v
případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále
když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady;
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a
další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má
jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován;
d) nezbytných rozpočtových opatření na konci kalendářního roku (tj. od
posledního zasedání zastupitelstva do 31. 12. daného roku) v plném
rozsahu v příjmech i výdajích.
O všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat
zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání ZO.
23/2 - 18
Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb. (školský zákon) jmenuje do školské rady Základní školy a Mateřské
školy Tršice, příspěvkové organizace pro volební období 2018-2022 Danielu
Nucovou a Pavla Ambrože.
24/2 - 18
ZO rozhodlo o sazbě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která bude pro rok
2019 činit částku 500,- Kč za poplatníka.
Sazba poplatku je tvořena:
a)
b)

z částky 152,- Kč za kalendářní rok a
z částky 348,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily:
605 267,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 605 267 ,- Kč děleno 1739 (1643 počet osob s pobytem na území
obce + 96 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných
domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 348,- Kč. Z této
částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky Obce
Tršice č. 1/2017 ve výši 348,- Kč.
25/2 - 18 Zastupitelstvo obce Tršice určuje člena zastupitelstva Ing. Marka Závodníka
ke spolupráci na pořízení Změny č. 4 Územního plánu obce Tršice dle § 6 odst. (5)
písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů
26/2 - 18 Zastupitelstvo obce Tršice určuje člena zastupitelstva Ing. Marka
Závodníka ke spolupráci na pořízení nového Územního plánu Tršice dle § 6 odst. (5)
písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů

27/2 - 18
Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích
stanovuje odměnu za výkon člena výboru fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva ve výši 360,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2019.

………………………..
Pavel Kováček
starosta obce Tršice
v.r.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.12.2018
Sejmuto u úřední desky dne:

…………………………….
Pavel Ambrož
místostarosta obce Tršice
v.r.

