
Usnesení ze 16. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 13.12.2021 

 

 
113/16 - 21            

Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení z 15. zasedání ZO 
2. Návrh rozpočtových opatření na rok 2021 
3. Rozpočet obce Tršice na rok 2022 
4. Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2022  
5. OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  
6. OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
7. Oznámení výsledku výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Tršice, západ, 

obnova veřejného osvětlení“ 
8. Schválení podání žádosti o dotace 
9. Informace starosty  
10. Diskuse 
11. Závěr 
 

114/16 - 21  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2021, která jsou přílohou 
tohoto usnesení.  
 

115/16 - 21  

Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje schodkový Rozpočet obce Tršice na rok 2022 dle  

ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném  znění.   

Schodek rozpočtu bude uhrazen přebytky z minulých let dle § 4 odst. 5 písm. a)  zákona č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném  znění. 

116/16 - 21     
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Tršice na  roky 2023 
- 2025.  
            
117/16 - 21   
Zastupitelstvo obce Tršice stanovuje cenu vodného na rok 2022 ve výši  20,- Kč/1m3 vč. 
DPH 
 
118/16 - 21    
Zastupitelstvo obce Tršice stanovuje cenu stočného na rok 2022 pro všechny uživatele ČOV 
ve vlastnictví obce (Tršice a Hostkovice) ve výši 51,-  Kč/1m3 vč. DPH.   
 
119/16 - 21  
Zastupitelstvo obce Tršice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021  o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství. 
 
120/16 - 21  
Zastupitelstvo obce Tršice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství. 
 
 



121/16 - 21  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky „Tršice,   záp. část 
obnova vedení – VO“ vyhlášené dne 27.8.2021 výzvou 3 vybraným zájemcům. V souladu s 
doporučením hodnotící komise je zakázka přidělena a smlouva bude podepsána s vítězným 
uchazečem ELPREMONT elektromontáže s.r.o. IČ: 26871891, se sídlem 
ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, za nabídkovou cenu 3 394 503,32 Kč bez DPH. 
Tento uchazeč splnil všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení a nabídl nejnižší 
celkovou cenu v Kč bez DPH. 
 
122/16 -21  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt s názvem 
„Tršice – stavení úpravy komunikací č. 1296 a 1297“ v podprogramu 117D8210 – Podpora 
obnovy a rozvoje venkova, dotačním titulu 117d8210A – Podpora obnovy místních 
komunikací, vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj pro rok 2022. Schvaluje také 
zajištění financování vlastního podílu žadatele a veškeré případné nezpůsobilé výdaje". 
 
 
 
 
      ………………………..                                             ……………………………. 
                Pavel Kováček                                                       Pavel Ambrož 
            starosta obce Tršice                                         místostarosta obce Tršice 
                           v.r.                                                                        v.r. 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:    14.12.2021         
Sejmuto z úřední desky dne:           17.1.2022 
  
 
 


