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Výpis usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva obce Trotina, 

konaného dne 30. května 2022, od 18:00 hodin

SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

• 2-30.5.2022/1  Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje ověřovateli  zápisu paní Münsterovou a pana
Pixu  a zapisovatelkou paní Saifrtovou.

•  2-30.5.2022/2 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje následující program zasedání:
▪ Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
▪ Schválení programu
▪ Kontrola minulých usnesení
▪ Schválení:

4a) návrhu Závěrečného účtu obce Trotina za rok 2021
4b) zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2021
4c) účetní závěrky za rok 2021

▪ Rozpočtová opatření
▪ Počet zastupitelů Zastupitelstva obce Trotina pro volby 2022 
▪ Dotace na vchodové dveře – schválení smlouvy o poskytnutí dotace
▪ Žádost o podporu na r. 2022 - Farní charita Dvůr Králové n.L.
▪ Žádost o podporu na r. 2022 - Linka Bezpečí 
▪ Oprava cesty do Končin
▪ Nový chodník - informace o průběhu prací
▪ Čištění nádrže
▪ Svoz NO, velkoobjem a železo  – 3.-6.6.
▪ Posvícení 2022
▪ Volby 2022 
▪ Zvýšení ceny za odpad od Marius Pedersen a.s. (palivový příplatek)
▪ Přijetí daru – cvičební stroj
▪ Nabídka kontejneru na textil
▪ Změna dopravního značení mezi obcí Zdobín a Trotina
▪ Různé
▪ Diskuze

• 2-30.5.2022/3 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje  kontrolu usnesení  prezentovanou starostkou
obce.

• 2-30.5.2022/4a) Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje návrh závěrečného účtu obce Trotina za rok
2021.

• 2-30.5.2022/4b) Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Trotina za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. 

• 2-30.5.2022/4c) Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje účetní  závěrku za rok 2021 dotčené účetní
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jednotky obce Trotina a dále schvaluje přeúčtování výsledku hospodaření za kalendářní rok 2021 v
plné výši z účtu 431 na účet 432. 

• 2-30.5.2022/5  Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje  sedmičlenné Zastupitelstvo obce Trotina pro
další volební období.

• 2-30.5.2022/6 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 22POVU-1-009.

• 2-30.5.2022/7 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje dar ve výši 1000 Kč a darovací smlouvu pro
Oblastní Charitu Dvůr Králové n.L.

• 2-30.5.2022/8 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje dar ve výši 500 Kč a darovací smlouvu pro Linku
Bezpečí, z.s.

• 2-30.5.2022/9 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje opravu cesty v Končinách za cenu 160,- Kč/m2
bez DPH v nezbytně nutných úsecích a vybagrování odvodů vody od komunikace.  

• 2-30.5.2022/10 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje navýšení ceny za projektovou dokumentaci za
chodník Ing. Vokřálovi o vzniklé DPH, vzhledem k tomu, že se od podpisu smlouvy o dílo stal plátcem
DPH.
2-30.5.2022/11a) Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje podání žádosti na vytvoření „Obytné zóny“
od křižovatky až do Končin.
2-30.5.2022/12a)Zastupitelstvo  obce  Trotina  schvaluje  vypínání  veřejného  osvětlení  v  letních
měsících, když je dobrá viditelnost do 22 hodiny.

• 2-30.5.2022/12b)Zastupitelstvo schvaluje svícení veřejného osvětlení od 4:45 hod. ráno do rozbřesku
a od soumraku do 22 hodiny (měsíce září až květen).

NESCHVÁLENÁ USNESENÍ:
2-30.5.2022/11b)  Zastupitelstvo  schvaluje  posunutí  značky  konec  obce  Trotina  ke  značce  začátek  obce
Zdobín. 

Zastupitelé berou na vědomí:

• Rozpočtové opatření č.1
• Čištění nádrže 
• Svoz NO, velkoobjem a železo  – 3.-6.6.
• Posvícení 2022
• Volby 2022
• Zvýšení ceny za odpad od Marius Pedersen a.s. (palivový příplatek)
• Přijetí daru – cvičební stroj
• Nabídka kontejneru na textil 

Usnesení bylo vyhotoveno dne: 8.6.2022
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Zapisovatel: Saifrtová Jana

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

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

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

Razítko obce:

Vyvěšeno: ….............................2022

Sejmuto: …...............................2022
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