Obec Trotina
Trotina č.p. 48, 544 01
IČO 00278351

Výpis usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva obce Trotina,
konaného dne 29. srpna 2022, od 18:00 hodin
SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
• 3-29.8..2022/1 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje ověřovateli zápisu paní Münsterovou a paní
Stöhrovou a zapisovatelkou paní Saifrtovou.
• 3-29.8..2022/2 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje následující program zasedání:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Schválení programu
Kontrola minulých usnesení
Výběr dodavatele na vchodové dveře
Informace o schválení stavebního záměru – chodník podél silnice č. III/3005 v obci Trotina
Schválení Dodatku č. 1 – Voda.cz
Projednání zadání Změny ÚP Trotina
Přeložka vodovodu
Zábor obecního pozemku
Nákup parcely pod obecní cestou
Posvícení – organizace
Ukončení obnovy operátu
Kalendáře LM 2023
Žádost o podporu Linky bezpečí z.s.
Schválení DPP pro zastupitele
Rozpočtové opatření č. 2
Různé
Diskuze

▪
3-29.8.2022/3 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje kontrolu usnesení prezentovanou starostkou
obce.
• 3-29.8..2022/4 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje jako dodavatele k veřejné zakázce malého
rozsahu na dodávku služeb „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu v obci Trotina,
výměnou vchodových dveří objektu " firmu DONAP systémy s.r.o. na základě nejnižší cenové
nabídky – 106.419,00 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je výměna předních a zadních
vchodových dveří za nové včetně bouracích a montážních prací dle cenové nabídky. Starostka je
pověřena podpisem objednávky.
• 3-29.8..2022/5 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 703.2018.1,
pověřuje starostku podpisem Dodatku.
• 3-29.8..2022/6 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje předat cenovou nabídku novému
zastupitelstvu a ponechat rozhodnutí o Aktualizaci ÚP Trotina na novém zastupitelstvu.
• 3-29.8..2022/7 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje vypracování studie obnovy a posílení
vodovodu Trotina a rozvržení jednotlivých etap výměny dle zjištěných potřeb a priorit.
• 3-29.8..2022/8 Zastupitelstvo obce Trotina nesouhlasí s prodejem části parcely 312/1 k.ú.
Trotina pro účely vybudování vjezdu na st.p. č.17 k.ú. Trotina, věcné břemeno bude řešeno až na
základě projektové dokumentace.

•
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Trotina č.p. 48, 544 01
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•

•

•

3-29.8..2022/9 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje odkup pozemkové parcely č. 316/2 k.ú.
Trotina, výměra 110 m2, cena 50,- Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy č.
1/2022.
3-29.8..2022/10Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje DPP na zajištění čištění a správu požární
nádrže, čištění chodníků a kompostů, kontrola potoka a kanálů před přívalovými dešti , panu
Martinu Vránovi.
3-29.8..2022/11 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje rozpočtové opatření č. 2

Zastupitelé berou na vědomí:
•

Informace o schválení stavebního záměru – chodník podél silnice č. III/3005 v obci Trotina

•

Ukončení obnovy operátu

•

Kalendáře LM 2023

•

Žádost o podporu Linky bezpečí z.s.

Usnesení bylo vyhotoveno dne: 7.9.2022
Zapisovatel: Saifrtová Jana

Ověřovatelé:

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

Starostka:

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

Razítko obce:

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

email: trotina.urad@tiscali.cz

tel: +420 725 081225
www.obec-trotina.cz

datová schránka: 8g3a9fw

