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Výpis usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva obce Trotina, 

konaného dne 15. prosince 2020, od 18:00 hodin

• Usnesení  č.  5-15.12.2020/1: Zastupitelstvo  obce  Trotina  schvaluje  ověřovatele  zápisu  paní
Münsterovou a paní Stöhrovou a zapisovatelku paní Saifrtovou.

• Usnesení č. 5-15.12.2020/2 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje následující program zasedání:
1.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.  Schválení programu
3.  Kontrola minulých usnesení
4.  Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021
5.  Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na r. 2022-2025
6.  Rozpočtová opatření
7.  Žádost o odkoupení obecního pozemku
8.  Kalkulace vodného na r. 2021
9.  Územní plán obce Trotina – aktualizace
10.  Veřejné osvětlení – změna záměru
11. Schválení dodatku ke smlouvě č. 950984 o odvozu odpadu ze dne 1.8.2001 a 

ceny za SKO na rok 2021
12.  Schválení žádosti o finanční podporu sociálních služeb v roce 2021
13.  Schválení  případného přebytku z provozování vodovodu do fondu oprav 

vodovodu
14.  Schválení rekonstrukce cesty Končiny a podání žádosti do 21POVU1
15.  Aktualizace provozního řádu a analýza rizik vodovodu 
16. Různé
17. Diskuze

• Usnesení  č.  5  –  15.12.2020/3 Zastupitelstvo  obce  Trotina  schvaluje  kontrolu  usnesení
prezentovanou starostkou obce. 

• Usnesení  č.  5-15.12.2020/4 Zastupitelstvo obce Trotina  schválilo  návrh rozpočtu na rok 2021 bez
výhrad a ten se stává rozpočtem na rok 2021. Rozpočet je schválen jako schodkový, ve výši příjmů
1.159.234, - Kč a výdajů 1.714.794,- Kč. Rozdíl bude financován z vlastních rezerv. 

▪ Daňové příjmy  906.000,- Kč
▪ Nedaňové příjmy                 151.934,- Kč
▪ Kapitálové příjmy             0,- Kč
▪ Přijaté transfery               101.300,- Kč

• Příjmy :                                                           1.159.234,- Kč
• Financování schodku                       555.560,- Kč z vlastních rezerv
• Příjmy celkem:                                         1.714.794,- Kč 
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• Běžné výdaje            1.204.794,- Kč

• Kapitálové výdaje     510.000,- Kč

• Výdaje celkem:                            1.714.794,- Kč

Jako  závazné  ukazatele  rozpočtu  zastupitelstvo  stanoví  dodržení  objemu  jednotlivých  paragrafů
rozpočtu. Zastupitelstvo svěřuje starostce obce provádění i rozpočtových opatření, jimiž dochází ke
změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce, a to až do výše dotací v příjmech a 50 000,- Kč ve
výdajích, v krizových situacích neomezeně. Tato rozpočtová opatření budou předložena na vědomí
zastupitelstvu obce na nejbližším následujícím veřejném zasedání. 

• Usnesení č. 5-15.12.2020/5  Zastupitelstvo obce Trotina  schválilo návrh střednědobého rozpočtového
výhledu obce na roky 2022-2025 a ten se stává střednědobým rozpočtovým výhledem obce na roky
2022-2025.

• Usnesení  č.  5-15.12.2020/6  Zastupitelstvo  obce  Trotina  nesouhlasí  s  prodejem  ani  s  pronájmem
pozemku p.č. 341/4 v k.ú. Trotina v majetku Obce Trotina.  

• Usnesení  č.  5-15.12.2020/7 Zastupitelstvo  obce  Trotina  schvaluje  cenu  za  vodné  na  rok  2021.
Pohyblivá složka včetně DPH: 30 Kč/m3 a pevná složka včetně DPH: 250,- /rok 

• Usnesení č. 5-15.12.2020/8 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje dodatek ke smlouvě č. 950984 o
odvozu odpadu ze dne 1.8.2001 a ceny za známky SKO na rok 2021. 

◦ Jednorázový svoz: 110,- Kč

◦ Svoz 13x rok: 1200,- Kč

◦ Svoz 21 x rok: 1700,- Kč

◦ Svoz 26 x rok: 2100,- Kč

• Usnesení č. 5-15.12.2020/9  Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje  poskytnutí dotace Pečovatelské
službě Města Dvůr Králové nad Labem ve výši 5.163,- Kč na podporu sociálních služeb v roce 2021.

• Usnesení č. 5-15.12.2020/10  Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje, že případný přebytek (zisk) z
provozování vodovodu v jednom kalendářním roce bude převeden do Fondu financování obnovy
vodovodu. 

Usnesení č. 5-15.12.2020/11  Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje opravu cesty do Končin v roce
2021 opravou spár a trhlin a opravou povrchu vozovky synchronním postřikem asfaltovou emulzí a
podání žádosti o dotaci, v programu KHK – 21POVU1, pokud budou splněny její podmínky .

Usnesení bylo vyhotoveno dne: 23. 12.2020
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Zapisovatel: Mgr. Jana Saifrtová, v.r.

Ověřovatelé: .............................................. dne ........................................... 

        .............................................. dne ...........................................

Starostka: ............................................. dne ...........................................

Razítko obce:

Vyvěšeno: ….............................2020
Sejmuto: …..............................2020

email: trotina.urad@tiscali.cz   tel: +420 725 081225 datová schránka: 8q3a9fw   
 www.obec-trotina.cz

http://www.obec-trotina.cz/

