
Obec Trotina 
               Trotina č.p. 48, 544 01               
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Výpis usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva obce Trotina, 

konaného dne 14. června 2021, od 18:00 hodin

Zastupitelstvo obce Trotina přijalo tato usnesení: 
• 3-14.6.2021/1: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje ověřovateli  zápisu paní Münsterovou a paní

Stöhrovou a zapisovatelkou paní Saifrtovou.

• 3-14.6.2021/2: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje následující program zasedání:

1.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.  Schválení programu
3.  Kontrola minulých usnesení
4.  Schválení:

4a) návrhu Závěrečného účtu obce Trotina za rok 2020
4b) zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2020
4c) účetní závěrky za rok 2020

5.  Rozpočtová opatřením
6.  Schválení Zprávy o uplatňování ÚP Trotina 2016-2021
7.  Posvícení 2021
8.  Obnova operátu novým přemapováním 
9.  Záměr propachtovat obecní pozemky
10.  Sběr NO, VO, železa
11.  Změna jízdního řádu Trotina – Miletín
12.  Ukončení Svazku plynofikace – vyplacení pozastávky
13.  Výměna vodoměrů
14.  Oprava cesty do Končin – průběh
15.  Smlouva o smlouvě budoucí na práce související s výstavbou nového chodníku 
16.   Schválení DPP pro zastupitele
17.  Různé
18. Diskuze

• 3-14.6.2021/3:Zastupitelstvo  obce  Trotina  schvaluje  kontrolu  usnesení  prezentovanou  starostkou
obce. 

• 3-14.6.2021/4a) Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje návrh závěrečného účtu obce Trotina za rok
2020.

• 3-14.6.2021/4b) Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Trotina za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. 

• 3-14.6.2021/4c) Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje účetní závěrku za rok 2020 dotčené účetní
jednotky obce Trotina a dále schválilo přeúčtování výsledku hospodaření za kalendářní rok 2020 v
plné výši z účtu 431 na účet 432. 

• 3-14.6.2021/5: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Trotina
za období 2016 – 2021.  

• 3-14.6.2021/6:  Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje záměr propachtovat obecní pozemky v rámci
narovnání vztahů po pozemkových úpravách v katastru obce Trotina dle záměru vyvěšeného dne
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27.5.2021,  v  celkové výměře 1,5848 ha,  jedinému zájemci  – Karsit  Agro,  a.s.  Pachtovné ve  výši
3.500,-Kč/ha, bude vyplaceno dle smlouvy o zemědělském pachtu 100787/2021. 

• 3-14.6.2021/7: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje vyplacení 1% z vyplacené pozastávky Spolku
obcí pro plynofikaci Podzvičinska obci Trotina dlouholetému předsedovi spolku, formou daru. 

• 3-14.6.2021/8:  Zastupitelstvo  obce  Trotina  schvaluje  smlouvu  o  smlouvě  budoucí  na  práce
související s výstavbou nového chodníku ve prospěch majitele pozemku p. č. 129 a st. p. č. 59 , jedná
se o předělání plotu a vjezdu do nemovitosti dle navrženého řešení projektantem. 

• 3-14.6.2021/9: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje DPP na zajištění čištění a správu požární nádrže
panu Martinu Vránovi. 

Zastupitelé berou na vědomí:

• Rozpočtová opatření 1,2 a 3 / 2021

• Posvícení 2021

• schválení změny průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Zdobín a katastrálním
zemím Trotina. 

• sběr NO, VO a železa, který proběhne ve dnech 25.-27.6.2021 

• změna jízdního řádu Trotina – Miletín

• výměna vodoměrů (II. Etapa), která se uskuteční v září 2021.

• oprava cesty do Končin – průběh

Usnesení bylo vyhotoveno dne: 22.6. 2021

Zapisovatel: Mgr. Jana Saifrtová, v.r.

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

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

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

Razítko obce:

Vyvěšeno: ….............................2021
Sejmuto: …..............................2021
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