Usnesení 30. zasedání zastupitelstva Obce Trojanovice
konaného dne 1.3.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
30/1
Rozpočtové opatření č. 1/2010
Příjmy:
Neinvestiční dotace přijaté ze SR pro rok 2010
celkem příjmy po RO č.1./2010
(Konsolidace
Výdaje:
Rozpočet
Navýšení
TJ pod Javorník – oprava šaten
10.000,47 000,Projekty vodovod p.Jav.
---100 000,Hasiči – nákup DDHM (obleky,přilby)
10 000,50 000,Koupě lesa
---80 000,Cyklus obrazů zvoniček a kapliček
---36 000,Rezerva
64 585,506 058,Výdaje po RO č. 1/2010
31 702 000,819 058,(Konsolidace

819 058,- Kč
21 201 058,- Kč
11 320 000,-)
Celkem
57 000,100 000,60 000,80 000,36 000,570 643,21 201 058,11 320 000,-)

30/2
Smlouvu o smlouvě budoucí o nájmu části pozemku parc. č. 748/1 v k.ú. Trojanovice OKD.
a.s. se sídlem Ostrava, na dobu 5 let za účelem dočasné stavby relikvidace hlubinného vrtu
NP 805 za nájemné stanovené dle OZV č. 1/2004 o místních poplatcích, dle hlavy III., čl. 24
písm. f. Celková výměra záboru činí 756,5 m2. – viz přiložená smlouva.
30/3
Schvaluje, aby Příspěvková organizace Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka a MŠ Trojanovice
od 1.1.2010 vedla účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s § 9 odst. 3, písm. c
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,za přesně daných podmínek:
- bude vedena analytická evidence k syntetickým účtům
- bude vedena podrozvahová evidence
- bude veden deník i hlavní kniha
30/4
Schvaluje převod zůstatku nevyčerpaného rozpočtu z roku 2008 PO Jubilejní ZŠ prezidenta
Masaryka a MŠ Trojanovice ve výši 158 680,10 Kč do rezervního fondu na částečné
financování zateplení budovy mateřské školy.
30/5
Smlouvu o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě mezi Moravskoslezským krajem Ostrava a
Obcí Trojanovice o výpůjčce stojanu na propagační brožury pro informační centrum.
30/6
Koupi pozemku a trvalého porostu na pozemku parc.č. 277/1 v k.ú. Trojanovice, lesní
pozemek o rozloze 8052 m2 od paní Zdenky Pavčokové, bytem Frenštát p.R. Rožnovská
1182, za cenu 80 000,- Kč.

-230/7
Koupi kompletního cyklu obrazů zvoniček , kapliček a křížů na katastru Obce Trojanovice,
celkem 18 ks obrazů od pana Františka Gajduška, bytem Trojanovice čp. 487, za celkovou
cenu 36 000,- Kč.
30/8
Zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 3548/5 v k. ú. Trojanovice ,z důvodu
vybudování kanalizační přípojky k rekr. chatě ev č. 228 na pozemku parc. č. 2486/5 v k. ú.
Trojanovice – žadatel Libor Kudela, bytem Ostrava Zábřeh, Rudná 711/78.
30/9
Zastupitelstvo obce pověřuje dle ust. § 47, odst.1, zákona č.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Jiřího Novotného, starostu
obce , jednáním s Městským úřadem Frenštát pod Radhoštěm, odborem výstavby a územního
plánování, pořizovatelem územního plánu Obce Trojanovice.
30/10
Grantovou komisi ve složení Mgr. Jiří Novotný, Marie Musilová a Mgr. Martin Trubač pro
rozdělení grantů v roce 2010.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
30/11
Žádost Lukáše Machálky, bytem Trojanovice čp. 797, o snížení úplaty za zřízení věcného
břemene pro kanalizační a dešťovou kanalizaci v pozemku parc. č. 20/1 a 20/3 v k. ú.
Trojanovice, které bylo schváleno na 22. zasedání ZO dne 27.4.2009.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
30/12
Žádost manželů Kuncových o vyjádření zastupitelstva k problematice zřizování
fotovoltaických elektráren v zóně bydlení.
30/13
Otevření dvou prvních tříd Jubilejní ZŠ presidenta Masaryka v Trojanovicích ve školním roce
2010/2011, a s tím spojené dočasné přemístění obřadní síně do Památníku bratří Strnadlů a
Jana Knebla v Trojanovicích, zrušení Bistra Koš a přemístění ordinace dětské lékařky.
30/14
Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Města Frenštát pod Radhoštěm a
obcí na území správního obvodu na rok 2010.

-3Zastupitelstvo obce ukládá:
30/15
Starostovi obce zajistit cenovou nabídku opravy místní komunikace z Beskydské ulice
k rodinnému domku čp. 197 Burkertovi.
30/16
Starostovi obce zjistit stav sjezdů z hlavní silnice Frenštát p.R. – Ráztoka na obecní
komunikace a zjistit možnost jejich úprav.
30/17
Starostovi obce zjistit možnosti opravy autobusové čekárny u Beskydu .

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. David Trubač
místostarosta obce

