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

Výpis usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva obce Trotina, konaného dne 16.
prosince 2021, od 19:30 hodin
•

Usnesení č 6-16.12.2021/1:
Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje:
Zapisovatelem zápisu
Hana Karbanová
Ověřovateli zápisu
Jakub Karban, Tomáš Munzar

•

Usnesení č 6-16.12.2021/2:
Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje program zasedání dne 16.12.2021 v následujícím znění:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Určení zapisovatele, ověřovatel zápisu
Schválení programu
Kontrola minulých usnesení
Rozpočtové opatření
Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2022
Schválení návrhu střednědobého rozpočtového výhledu obce na roky 2023 - 2024
Schválení dohody – vyhrnování sněhu
Schválení dodatku smlouvy Marius Pedersen, a.s.
Dohoda o provedení práce
Různé
Diskuze

•

Usnesení č. 6-16.12.2021/3: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje kontrolu usnesení
prezentovanou místostarostou obce.

•

Usnesení č 6-16.12.2021/4: Zastupitelstvo Obce Trotina schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 ve
výši 63.828,66 Kč na straně příjmů a ve výši 63.828,66 Kč na straně výdajů.

•

Usnesení č 6-16.12.2021/5a: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje v souladu s § 84 odst. (2) písm.
b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu
obce Trotina na rok 2022 bez výhrad, a ten se stává rozpočtem obce Trotina na rok 2022. Rozpočet
je schválen jako schodkový.
Závazný ukazatel paragraf (§) navržený v následujícím sestavení:
Celkové příjmy ve výši: 1.280.404,-Kč,
výdaje ve výši: 1.774.302,-Kč,
schodek ve výši 493.898,-Kč .
Tento schodek pak bude kryt z přebytku hospodaření let minulých.

•

Usnesení č 6-16.12.2021/5a: Zastupitelstvo obce Trotina svěřuje starostce obce provádění i
rozpočtových opatření, jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce, a to až do výše
dotací v příjmech a 50 000,- Kč ve výdajích, v krizových situacích neomezeně. Tato rozpočtová
opatření budou předložena na vědomí zastupitelstvu obce na nejbližším následujícím veřejném
zasedání.
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•

Usnesení č 6-16.12.2021/6: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje na základě § 3 zákona č.
250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů návrh
střednědobého rozpočtového výhledu obce Trotina pro období roku 2023–2024 a ten se stává
střednědobým rozpočtovým výhledem obce Trotina pro období roku 2023-2024: Příjmy celkem:
1.668.000,-Kč, výdaje celkem: 1.800.000,-Kč (rok 2023) a příjmy celkem: 1.670.000,-Kč, výdaje
celkem: 1.750.000,-Kč (rok 2024). Schodek bude kryt z rezerv let minulých.

•

Usnesení č 6-16.12.2021/7: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje Smlouvu o dílo – provádění
zimní údržby místních komunikací pluhováním s firmou KARSIT AGRO, a.s. a pověřuje starostku
obce podpisem této smlouvy.

•

Usnesení č 6-16.12.2021/8: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 950984 o
odvozu odpadu ze dne 1.8.2001 s platností od 1.1.2022 firmy Marius Pedersen a.s. a pověřuje
starostku obce podpisem této smlouvy.

•

Usnesení č 6-16.12.2021/9: Zastupitelstvo obce Trotina:
a) Schvaluje uzavření dohod o provedení práce se zastupiteli: Marcela Münsterová (kultura)
b) Pověřuje starostku obce sepsáním a podpisem dohod o provedení práce se zastupiteli: Marcela
Münsterová

Usnesení bylo vyhotoveno dne: 18. 12.2021
Zapisovatel: Karbanová Hana

Ověřovatelé:

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

Místostarosta: ............................................. dne ...........................................

Razítko obce:

Vyvěšeno: ….............................2021
Sejmuto: …..............................2022
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