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Výpis přijatých usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva obce Trotina, dne: 6. září 2021
• Usnesení č. 4-6.9.2021/1 Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje ověřovateli zápisu paní Münsterovou a pana

Pixu a zapisovatelkou paní Saifrtovou.
• Usnesení č. 4-6.9.2021/2Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje následující program zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola minulých usnesení
4. Rozpočtová opatření
5. Stanovení poplatku za odpady na rok 2022 a jejich forma
6. Oprava cesty do Končin – realizace
7. Ošetření památných lip – realizace
8. Vodné na rok 2022
9. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na autobusovou dopravu – 

doplatek
10. Rozvojové plochy v obci pro aktualizaci ÚP
11. Cesta do Končin – spodní část
12. Vchodové a zadní dveře – designe
13. Volby do poslanecké sněmovny ČR
14. Rozpočet 2022
15. Volby do obecního zastupitelstva 2022
16. Změna odměňování člena zastupitelstva
17. Různé
18. Diskuze

• Usnesení č. 4-6.9.2021/3:  Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje kontrolu usnesení prezentovanou starostkou
obce.

• 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.

• Usnesení č. 4-6.9.2021/5: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje nabídnutí dřevní hmoty po pokácení
lípy firmě za okamžitý odvoz a zpracování. Starostka poptá patřičnou firmu, pokud ji nezajistí firma
na kácení stromu. 

• Usnesení  č.  4-6.9.2021/6:  Zastupitelstvo  obce  Trotina  schvaluje  cenu  za  vodné  na  rok  2022.
Pohyblivá složka včetně DPH: 30 Kč/m3 a pevná složka včetně DPH: 250,- /rok 

• Usnesení č. 4-6.9.2021/7: Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu  obce  Trotina  na  zajištění  dopravní  obslužnosti  veřejnou  linkovou dopravou  č.2/2021  .
Jedná se o úhradu ztráty z provozování dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti území
KHK veřejnou linkovou dopravou – linka 630049, spoj 27,9 – čas 12:52 Miletín – Trotina, za období
13.12.2020 – 12.6.2021. 

• Usnesení č. 4-6.9.2021/8a:  Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje, že členům zastupitelstva (kromě
starostky a místostarosty) nebude vyplácena měsíční odměna od 1.10.2021. 

• Usnesení  č.  4-6.9.2021/8b:  Zastupitelstvo obce Trotina schvaluje  DPP pro člena zastupitelstva –
Marcelu  Münsterovou  –  náplň  práce:  vedení  klubu  žen  a  pověřenec  GDPR,  částkou  300,-  Kč  /
měsíčně od 1.10.2021.
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Zastupitelé berou na vědomí:

• Rozpočtová opatření 4, 5 a 6 / 2021

◦ Oprava cesty do Končin – realizace

◦ Rozvojové plochy v obci pro aktualizaci ÚP

◦ Cesta do Končin – spodní část

◦ Vchodové a zadní dveře – designe

◦ Volby do poslanecké sněmovny ČR – 8.-9.10.2021

◦ Rozpočet 2022 - příprava

◦ Volby do obecního zastupitelstva 2022 – složení kandidátky

Usnesení bylo vyhotoveno dne: 10.9. 2021

Zapisovatel: Mgr. Jana Saifrtová, v.r.

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

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

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

Razítko obce:

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