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Výpis přijatých usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva obce Trotina, dne: 22.11. 2021

• usnesení    5-22.11./1  :    Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje ověřovateli zápisu pana Karbana a
pana Munzara a zapisovatelkou paní Saifrtovou.

• usnesení   5-22.11./2  :   Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje následující program zasedání:
• 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
• 2. Schválení programu
• 3. Kontrola minulých usnesení
• 4. Stanovení poplatku za odpady na rok 2022 a jejich forma
• 5. Přijetí OZV obce č. 1/2021
• 6. Přijetí OZV obce č. 2/2021
• 7. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 a návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na r. 2022
• 8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Farní charita Dvůr Králové nad Labem
• 9. Podání žádosti do 22POVU1  - Účel 1: Opatření 5.1.1 Podpora hospodářsky problémových 

regionů, venkova, periferií a specifických oblastí
• 10. Různé
• 11. Diskuze
• usnesení  5-22.11./3:   Zastupitelstvo  obce  Trotina  schvaluje  kontrolu  usnesení  prezentovanou

starostkou obce.
• usnesení    5-22.11./4  a:   Zastupitelstvo obce Trotina ruší usnesení č. 4-6.9.2021/4  ( Zastupitelstvo

obce Trotina schvaluje formu poplatku za odpady: „místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství“  a  svozy  1x  měsíčně.  Úlevy  a  osvobození  od  poplatku  a  případné  změny  budou
probrány před schvalováním nové OZV o odpadech a poplatcích za odpady.) ze dne 6.9.2021.

• usnesení    5-22.11./  4b: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje formu poplatku za odpady na rok
2022 – poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Základem dílčího poplatku je
kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech. 
Usnesení   5-22.11./5  :   Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje OZV obce Trotina č. 1/2021 o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
usnesení    5-22.11./6  :    Zastupitelstvo  obce  Trotina  schvaluje  OZV  obce  Trotina  č.  2/2021  o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

• usnesení   5-22.11./7  :   Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje dar ve výši 1000,- Kč pro Farní Charitu
Dvůr Králové nad Labem ve výši 1000,- Kč za rok 2021. 

• usnesení   5-22.11./8  :    Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje podání žádosti do 22POVU1  - Účel 1:
Opatření  5.1.1  Podpora  hospodářsky  problémových  regionů,  venkova,  periferií  a  specifických
oblastí na výměnu dveří v budově OÚ Trotina, případně dalších prvků, které dotace podporuje

Usnesení bylo vyhotoveno dne: 29.11. 2021

Zapisovatel: Mgr. Jana Saifrtová, v.r.
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Ověřovatelé: .............................................. dne ........................................... 

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

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

Razítko obce:

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