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Usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Trotina, 
konaného dne 21. listopadu  2022 od 18:00 hodin

Schválená usnesení:
Usnesení  č.  1/2022/1:  Zastupitelstvo obce Trotina určuje  ověřovateli  zápisu pana Tomáše Vojtěcha
a pana  Jakuba Karbana a zapisovatelkou paní Marcelu Münsterovou

Usnesení č. 1/2022/2: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení, prezence, určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích )  a zapisovatele
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola plnění minulých usnesení
4.Volba povodňové komise
5. Schválení užívání budovy OÚ pro veřejnou činnost
6. Schválení DPP pro zastupitele obce
7. Rozpočtová opatření č. 3 – 6/2022
8. Provádění rozpočtových opatření – kompetence starosty
9.Různé : 

 Obecní akce do konce roku,  Obecní akce na příští rok – návrhy,  forma pozvánek na obecní akce
 Správce vodovodu a hřiště
 Smlouva o dílo – vyhrnování sněhu

10. Diskuse

Usnesení  č.  1/2022/3: Zastupitelstvo  obce  Trotina  schvaluje  kontrolu  usnesení  prezentované
zapisovatelkou paní Marcelou Münsterovou

Usnesení č. 1/2022/4:  Zastupitelstvo obce Trotina zřizuje povodňovou komisi ve složení:
      Předseda: Petr Karabin
       členové: pan Jakub Karban, pan Tomáš Vojtěch, pan Martin Vrána a pan Jan Laušman

Usnesení č. 1/2022/5:  Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje využívání prostor budovy Obecního úřadu
k pořádání společenských akcí obecního charakteru, volno-časových aktivit pro děti , mládež, dospělé 

      a seniory, školení... Pronájem prostor pro akce organizované obcí bude nulový. 
Akce soukromého charakteru budou zpoplatněny po domluvě částkou pokrývající  minimálně energie
a režii.

Usnesení  č.  1/2022/6: Zastupitelstvo obce  Trotina  schvaluje,  na  základě §84 odst.2  písm.p/Zákona
o obcích, uzavírání   pracovněprávního vztahu mezi obcí a členy zastupitelstva . Bylo schváleno uzavření
DPP pro paní Marcelu Münsterovou jako administrativní pracovnice obecního úřadu.

      Usnesení č. 1/2022/7: Zastupitelé schvalují rozpočtová opatření č. 3 – 6 na straně příjmů
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Usnesení  č.  1/2022/8:  Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje  kompetence starosty obce k  provádění
rozpočtových opatření v následujícím volebním období (2022 – 2026), provádění rozpočtových opatření
v příjmech a ve výdajích ve výši do 50.000 Kč

 Usnesení bylo vyhotoveno dne: 30 11. 2022

Zapisovatel: Marcela Münsterová

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

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

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

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

Sejmuto: …..............................2022
Razítko obce:
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