
Usnesení z 11. zasedání
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 30.11.2020

82/11 - 20           
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání
1. Kontrola usnesení z 10. zasedání ZO
2. Rozpočtová opatření č. 4/2020
3. Rozpočet obce Tršice na rok 2021
4. Vymezení majetku ve výpůjčce pro ZŠ a MŠ Tršice
5. Stanovení vodného a stočného na rok 2021
6. Zrušení poplatku za údržbu kanalizace v obcích Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, 

Vacanovice a Zákřov
7. Stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování,…a odstraňování 

komunálních odpadů na rok 2021
8. Členský příspěvek obce Tršice na rok 2021 pro Mikroregion Bystřička a MAS Bystřička, 

o.p.s.
9. Ukončení přijímání žádostí k pořízení nového Územního plánu obce Tršice
10. Navýšení počtu zaměstnanců obce  
11. Informace starosty 
12. Diskuse
13. Závěr
            
83/11 - 20 
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2020, která jsou přílohou 
tohoto usnesení. 

84/11 - 20 
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje schodkový Rozpočet obce Tršice na rok 2021 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 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

85/11 - 20 
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Tršice na  roky 
2022 - 2024. 

86/11 - 20 

Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje změnu ve vymezení majetku ve výpůjčce pro Základní 
školu a Mateřskou školu v Tršicích, příspěvkovou organizaci.  Majetek ve výpůjčce bude 
navýšen o částku 1 343 487,20 Kč.

87/11 - 20  
Zastupitelstvo obce Tršice stanovuje cenu vodného na rok 2021 ve výši 20,-  Kč/1m3 vč.
DPH
           
88/11 - 20  
Zastupitelstvo obce Tršice stanovuje cenu stočného na rok 2021 pro všechny uživatele ČOV
ve vlastnictví obce (Tršice a Hostkovice) ve výši 47,50 Kč/1m3 vč. DPH.  



89/11 - 20 
Zastupitelstvo obce Tršice zrušuje poplatek na údržbu kanalizace ve výši 50,- Kč/osoba/rok
v obcích Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Vacanovice a Zákřov.

90/11 - 20  
Zastupitelstvo  obce  Tršice  rozhodlo  o  sazbě   místního  poplatku  za  provoz  systému
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů,
která bude pro rok 2021 činit částku  500,- Kč za poplatníka.      

 Sazba poplatku  je tvořena:

a) z částky 127,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky  373,-  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 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
666 789,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 666 789 ,- Kč děleno 1790 (1694  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) = 373,- Kč. Z této částky je stanovena sazba
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky Obce Tršice č. 4/2019 ve výši 373,- Kč.

91/11 - 20 
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje příspěvek Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok
2021 ve výši 30,- Kč/občan/rok a příspěvek MAS Bystřička, o.p.s. na rok 2021 ve výši 25,-
Kč/občan/rok

92/11 - 20 
Zastupitelstvo  obce  Tršice  rozhodlo  o  ukončení  přijímání  žádostí  k pořízení  nového
Územního plánu obce Tršice. Termín ukončení 30.11.2020.

93/11 - 20 
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje navýšení počtu zaměstnanců obce o 2.

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

Vyvěšeno na úřední desce dne:  2.12.2020        
Sejmuto u úřední desky dne:         4.1.2021
 


