
Usnesení ze 2. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 14.11.2022 

 

17/2 – 22  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 

1) Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání ZO 
2) Jednací řád ZO 
3) Informace starosty o rozpočtových opatřeních v roce 2022 
4) Návrh rozpočtových opatření na rok 2022 
5) Odměňování členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 
6) Odměňování předsedů a členů komisí starosty 
7) Schválení návrhu Smlouvy o dílo – „Protipovodňová opatření obce Tršice“ 
8) Bergasto  a.s  - žádost o výměnu pozemku v k.ú. obce Suchonice 
9) Informace starosty  
10)  Diskuse 
11)  Závěr 

 
 
18/2 – 22   
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Tršice          
pro volební období 2022 – 2026. 

 
 

19/2 - 22   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočtová opatření č. 10/2022 obce Tršice  
dle přílohy č. 1 k usnesení.  
 
 
20/2 - 22   
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  1000,- Kč měsíčně.  Odměna bude  poskytována ode dne 
přijetí tohoto usnesení. 
 
 
21/2 - 22   
Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona  o obcích 
stanovuje odměnu za výkon funkce předsedy komise starosty obce fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva ve výši 1 500,- Kč měsíčně. Odměna bude  
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. 
 
            
22/2 - 22  
Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích 
stanovuje odměnu za výkon funkce člena komise starosty obce fyzickým osobám, 
které nejsou členy zastupitelstva ve výši 500,- Kč za jedno zasedání komise, kterého 
se zúčastní. Odměna bude vyplácena pololetně.  

 
 
  



23/2 – 22   
ZO schvaluje znění Smlouvy o dílo na „Protipovodňová opatření obceTršice“ mezi 
obcí Tršice a firmou Lukáš Melka, Dražka 163/31, 751 27 Přerov –  Penčice. 
 

 

  

 
      ………………………..                                     ……………………………. 
               Pavel Kováček                                              Ing. Radomír Ohera 
            starosta obce Tršice                                     místostarosta obce Tršice 
                         v.r.                       v.r. 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  15.11.2022 
Sejmuto u úřední desky dne:       16.12.2022 


