
Usnesení z 18. zasedání 
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 6. 6. 2022 

 

 
128/18 - 22   
 
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání          
1. Kontrola usnesení ze 17. zasedání ZO 
2. Schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Tršice, příspěvkové 

organizace za rok 2021 
3. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Tršice za rok 2021 
4. Informace  o rozpočtových opatřeních v roce 2022 
5. Návrh rozpočtových opatření na rok 2022 
6. Schválení zadání Územního plánu obce Tršice 
7. Schválení projektu „Předcházení vzniku jednorázového nádobí v Mikroregionu 

Bystřička“. 
8. Pověření k disponování s účtem obce 
9. Zpráva kontrolního výboru 
10. Informace starosty  
11. Diskuse 
12. Závěr 

 

129/18 - 22  

Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek zřízené 
příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Tršice za rok 2021 ve výši 
267 694,25 Kč.  

Zastupitelstvo obce Tršice souhlasí s rozdělením  výsledku hospodaření ve výši 267 694,25 
Kč do rezervního fondu ve výši 207 694,25 Kč a do fondu odměn ve výši 60 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Tršice souhlasí s převodem 200 000,- Kč z rezervního fondu do 
investičního fondu. 

 

130/18 - 22  

Zastupitelstvo obce Tršice: 

1. schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek obce Tršice za rok 2021 ve výši 
5 119 787,90  Kč. 

2. schvaluje závěrečný účet obce Tršice za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Tršice za rok 2021 a dává souhlas s celoročním 
hospodařením obce Tršice za rok 2021, a to BEZ VÝHRAD. 

 
131/18 - 22  
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2022, která jsou přílohou 
tohoto usnesení.  
 
132/18 – 22   
Zastupitelstvo obce Tršice po projednání 

I. bere na vědomí – vyhodnocení projednání Návrhu zadání Územního plánu 
Tršice ve znění dle přílohy č. 2 
 

II. schvaluje – podle ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
Zadání územního plánu Tršice ve znění dle přílohy usnesení 



 
133/18 – 22   
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje  

1. Smlouvu o společné úhradě nákladů na projekt „Předcházení vzniku 
jednorázového  nádobí v Mikroregionu Bystřička“ 

2. Smlouvu o výpůjčce 
 

obojí uzavřené mezi obcí Tršice, 783 57 Tršice čp. 50  a Sdružením obcí 
mikroregionu Bystřička, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice 

 
 
134/18 - 22  

Zastupitelstvo obce Tršice pověřuje k disponování s účtem obce č. 244724427 / 0300              
u ČSOB, a.s. účetní Obecního úřadu Tršice Ing. Janu Ulicovou a od 13.7.2022 pokladní 
Obecního úřadu Tršice Janu  Závodníkovou. 

 

 

 

 

      ………………………..                                             ……………………………. 
                Pavel Kováček                                                       Pavel Ambrož 
            starosta obce Tršice                                         místostarosta obce Tršice 
                          v.r.                                                                        v.r. 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:    7.6.2022         
Sejmuto z úřední desky dne:         8.7.2022 
  
 
 


