
Obec Trotina 
               Trotina č.p. 48, 544 01               

           IČO 00278351            

Výpis usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva obce Trotina, 

konaného dne 8. července 2020, od 18:00 hodin

3-8.7.2020/1: Zastupitelstvo obce Trotina určuje ověřovateli zápisu paní Stöhrovou a pana Karbana
a zapisovatelkou paní Saifrtovou. 

3-8.7.2020/2: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje následující program zasedání:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Kontrola minulých usnesení
4) Změna katastrální hranice mezi obcí Trotina a Zdobín
5) Souhlas obce s územní působností v MAS Podchlumí
6) Návrh na zrušení a zánik DSO Plynofikace obcí Podzvičinska
7) Odkup pozemků
8) Smlouva na tvorbu webových stránek obce
9) Zpracování projektové dokumentace na obnovení vrtu na pitnou vodu pro vodovod v obci Trotina
10) Různé
11) Diskuze

3-8.7.2020/3:  Zastupitelstvo obce Trotina  schvaluje kontrolu usnesení prezentovanou starostkou
obce. 

3-8.7.2020/4: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje změnu katastrální hranice mezi obcemi Trotina
a Zdobín a zároveň schvaluje dohodu o změně průběhu katastrální hranice mezi obcemi Trotina a
Zdobín (dle §26 zákona 128/2000 Sb. , o obcích). Z k.ú. Trotina do k.ú. Zdobín budou převedeny
parcely, momentálně vedeny pod parcelními čísly:  209/3, 209/2, 207/2, 352, st.p.č.74, zaplocená
část  pozemku  207/1.  Celková  výměra   dlekatastru  nemovitostí  6435  m2  bude  upřesněna  po
zaměření zaplocené části pozemku 207/1. Z k.ú. Zdobín bude převedena do k.ú. Trotina pozemková
parcela č. 570 o výměře 7898 m2. 

3-8.7.2020/5:  Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje  zařazení  obce Trotina do přípravy,  tvorby a
realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pochlumí pro období 2021-2027, tj.
se zařazením obce do územní působnosti MAS Podchlumí, z.s. na období 2021-2027.
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3-8.7.2020/6:  Zastupitelstvo  obce  Trotina  zmocňuje  starostku  obce,  aby  vyjádřila  souhlasné
stanovisko  k  návrhu  na  zrušení,  zánik  a  likvidaci  dobrovolného  Svazku  obcí  pro  plynofikaci
Podzvičinska se sídlem v Doubravici č.p.155, 54401. 

3-8.7.2020/7:  Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje odkup celých pozemků, části  pozemků nebo
podílu pod cestou, která má parcelní čísla 204/5, 217/4 a část pozemku 204/6. Nabídková cena 30,-
Kč/m2.

3-8.7.2020/8:  Zastupitelstvo  obce  Trotina  schvaluje  smlouvu  na  tvorbu  webových  stránek  a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.

3-8.7.2020/9:  Zastupitelstvo  obce  Trotina  schvaluje  zpracování  projektové  dokumentace  na
obnovení vrtu pitné vody pro vodovod Trotina a její financování z dotačního titulu. Pokud tento
dotační titul nebude vypsán od zpracování projektové dokumentace je možné odstoupit. 

Usnesení bylo vyhotoveno dne: 9.7.2020

Zapisovatel: Mgr. Jana Saifrtová, v.r.

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

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

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

Razítko obce:

Vyvěšeno: ….............................2020
Sejmuto: …..............................2020

email: trotina.urad@tiscali.cz   tel: +420 725 081225 datová schránka: 8q3a9fw   
 www.obec-trotina.cz

http://www.obec-trotina.cz/

