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               Trotina č.p. 48, 544 01               

           IČO 00278351            

Usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva obce Trotina, 

konaného dne 25. května 2020, od 18:00 hodin

Usnesení č. 2-25.5.2020/1: Zastupitelstvo obce Trotina určuje ověřovateli zápisu paní Münsterovou a pana
Vránu a zapisovatelkou paní Saifrtovou.

Usnesení č. 2-25.5.2020/2:  Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje následující program zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola minulých usnesení
4. Informace k projektu na nový chodník – Ing. Vokřál
5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2019 a zprávy o výsledku 

hospodaření obce
6. Rozpočtová opatření 1,2
7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace KHK
8. Zhodnocení krizových opatření 
9. Sběr NO, VO, železo a čištění nádrže
10. Posvícení
11. Čarovné Česko 
12. Kontejnery na tříděný odpad - vývoz
13. Volejbalové stojany
14. Změna katastrální hranice obce Trotina
15. Oprava cesty do Končin
16. Různé
17. Diskuze

Usnesení č. 2-25.5.2020/3: Zastupitelstvo obce Trotina  schvaluje kontrolu usnesení prezentovanou starostkou
obce. 

Usnesení č. 2-25.5.2020/4: Zastupitelstvo obce Trotina schválilo variantu č. III. Odvedení vod z vozovky bez
budování chodníkových vpustí,  přímo po vozovce s příčným žlebem svedeným do horské vpustě pod dvorkem
OÚ. Pokud toto řešení nebude možné, bude se řešit variant č. I., jako poslední varianta č. II.

Usnesení č. 2-25.5.2020/5: Zastupitelstvo obce Trotina schválilo návrh závěrečného účtu spolu se zprávou o
výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce  Trotina  za  rok  2019  s  vyjádřením  souhlasu  s  celoročním
hospodařením bez  výhrad.  Zároveň schválilo  účetní  závěrku  za  rok  2019 dotčené  účetní  jednotky  obce
Trotina a dále schvaluje přeúčtování výsledku hospodaření za kalendářní rok 2019 v plné výši z účtu 431 na
účet 432. 

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

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


Obec Trotina 
               Trotina č.p. 48, 544 01               

           IČO 00278351            

Usnesení č. 2-25.5.2020/6:  Zastupitelstvo obce Trotina schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Trotina na zajištění dopravní obslužnosti  veřejnou linkovou dopravou č. 3/2020 ve výši  10.882 Kč.
Jedná se o úhradu ztráty z provozování dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti území KHK
veřejnou linkovou dopravou – linka 630049, spoj 27 – čas 12:52 Miletín – Trotina a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.

Usnesení  č.  2-25.5.2020/7:  Zastupitelstvo  obce  Trotina  schvaluje  zapojení  obce  do  realizace  projektu
Čarovné Česko a nákup 20ks těchto knih jako darů pro jubilanty a nové občany obce Trotina. 

Usnesení č. 2-25.5.2020/8:  Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje zakoupení volejbalových stojanů, pokud
vzejde požadavek od občanů, kteří by chtěli hrát volejbal. 

Usnesení  č.  2-25.5.2020/9:  Zastupitelstvo  obce  Trotina  schvaluje  změnu  katastrální  hranice  v  rozsahu
varianty A) Převedení stávajících parcel st. 102 (5 m2) a p.p. 204/8 (654 m2). Součet 659 m2 ve prospěch
obce Zdobín. 

Usnesení č. 2-25.5.2020/10: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje odložení velké opravy cesty do Končin a
přesun prostředků do dalšího roku. Schvaluje provedení malá opravy – zalití děr a prasklin do 30.000,- Kč.

Usnesení bylo vyhotoveno dne: 2. 6.2020

Zapisovatel: Mgr. Jana Saifrtová, v.r.

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

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

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

Razítko obce:

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