Usnesení 11. zasedání zastupitelstva Obce Trojanovice
konaného dne 18. 6. 2012
11/1
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 118 v k.ú. Trojanovice,
dle skutečného zaměření, který je v majetku pana Leo Bartoše, bytem Horečky 861,
Frenštát p. R., 744 01, do majetku obce Trojanovice. Jedná se o bezúplatný převod pozemku
vč. stavby komunikace.
11/2
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku pod novostavbou haly pana Miroslava
Strnadla. Jedná se o část nově vzniklé parcely č. 2032 písm. b v k. ú. Trojanovice, která byla
vyměřena panem Václavem Maťátkem, Štramberská 433, Příbor, na geometrickém plánu
č. 3282-10/2012.
Výměra parcely č. 2032 písm. b, která zabírá obecní pozemek p.č. 3540 v k.ú. Trojanovice,
je 22 m2. Cena pozemku bude stanovena podle úředního znaleckého odhadu. K ceně budou
připočteny náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Obec prodá tento pozemek po splnění
těchto podmínek:
• bude odstraněn plot z obecní parcely č. 3540 v k. ú.Trojanovice,
• bude upravena komunikace přisypáním k základům haly,
• parcela pro komunikaci bude rozšířena na původní šířku,
• bude vyměřena hranice pozemku p. č. 3540 s pozemky v majetku pana Strnadla.
11/3
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na rok 2012 pro SK Skialpin Pustevny na provoz
zařízení vysílání programu ČT 2 - Panorama z Pusteven ve výši 70 tis. Kč za podmínky, že
obec bude členem občanského sdružení Sportovní klub SKIALPIN Pustevny a bude moci
z řad zastupitelstva delegovat jednoho zástupce, který bude členem výboru tohoto občanského
sdružení.
Odůvodnění vstupu do sdružení:
Obec Trojanovice hodlá pomoci občanskému sdružení při hledání strategického partnera pro
investice do infrastrukury a služeb, které sdružení poskytuje pomocí firmy SKIALPIN
PUSTEVNY, s.r.o. Obec Trojanovice nebude požadovat žádný finanční podíl při prodeji,
převodu nebo rozdělení majetku sdružení Sportovní klub Skialpin Pustevny a Skialpin
Pustevny, s.r.o.
11/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Frenštátsko za rok 2011, Zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Frenštátsko za rok 2011 a zápisy č. 1/2011 a č. 2/2011 z jednání dozorčí rady.
11/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje členství obce Trojanovice se sídlem Trojanovice
210, 744 01, IČ 00298514, v místní akční skupině Lašsko a pověřuje starostu obce pana Jiřího
Novotného, aby zastupoval obec Trojanovice v tomto zájmovém občanském sdružení (o.s.) a
to mimo jiné na ustavující schůzi a na valných hromadách sdružení.
Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí principy fungování místní akční skupiny a
seznámení se s metodou LEADER.
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210, 74401, IČ 00298514 do územní působnosti místní akční skupiny Lašsko.
11/6
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navrženou změnou financování veřejné dopravy
v Moravskoslezském kraji. Zastupitelstvo obce nesouhlasí z následujících důvodů:
- není jasné, jaké procento bude tvořit platba obcí po novém výběrovém řízení
- není jasné, zda obec financuje pouze spoje, které stojí v obci nebo také tranzitní spoje,
které v obci nezastavují.
11/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční
výdaje školských zařízení zřízených Městem Frenštát pod Radhoštěm pro rok 2012 dle
usnesení rady města č. 803/36 písm. b, c ze dne 7.5.2012.
11/8
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene pro vedení vodovodního řadu v nově
vymezeném pozemku parc. č. 2134/2 v k.ú. Trojanovice pro nově vymezený pozemek parc.č .
2134/1 v k.ú. Trojanovice, pro budovu č.p. 353 na pozemku st. 384/1 a pro pozemek st. 384/1
v k.ú. Trojanovice majitelky Radky Pustějovské, bytem Planiska 1860, Frenštát p. R. Věcné
břemeno se zřizuje bezplatně.
Pozemek parc. č. 2134/2 v k.ú. Trojanovice vznikl oddělením od původního pozemku parc. č.
2134/2 (díl „d“) a od původního pozemku parc. č. 2134/1 (díl „b“) a pozemek parc.č . 2134/1
vznikl oddělením od původního pozemku pozemku parc. č. 2134/2 (díl „c“) a od původního
pozemku parc. č. 2134/1 (díl „a“)dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vymezení
rozsahu věcného břemene č. 3318-24/2012, vyhotoveného Liborem Pustějovským, ověřeného
Ing. Václavem Glatzem a opatřeného souhlasem katastrálního úřadu dne 28.3.2012, v obci a
katastrálním území Trojanovice.
Tímto usnesením se doplňuje usnesení č. 10/23 z 21.5.2012 o koupi pozemků od paní Radky
Pustějovské.
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Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro
veřejnou zakázku “Čistá obec Trojanovice - etapa č. II - část 1 - Kompostéry” a souhlasí
s výběrem firmy JRK Waste Management s.r.o..
11/10
Zastupitelstvo obce Trojanovice souhlasí s návrhem Výboru pro veřejné zakázky a granty a
rozhoduje o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku “Čistá obec Trojanovice - etapa
č. II - část 2 - Technika”. Toto výběrové řízení se ruší z důvodu všech neúplných nabídek,
chybných nabídek a špatné kombinaci kritérií.
11/11
Zastupitelstvo obce schvaluje povodňovou komisi obce Trojanovice ve složení:
předseda: Mgr. Jiří Novotný
členové: Mgr. Martin Trubač, Vladimír Makový, Petr Kaňa, Dalibor Geryk, Josef Kuřec,
Milan Petr, Hana Dorotíková, Monika Ondryášová, Martina Eliášová
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11/12
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zjistit stanovisko Města Nový Jičín na změnu
financování veřejné dopravy.

11/13
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vypracováním a předložením návrhu vyhlášky na
omezení ohňostrojů v obci.

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

