Usnesení 31. zasedání zastupitelstva Obce Trojanovice
konaného dne 26.4.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
31/1
Zřízení věcného břemene v pozemku
a) parc. č. 2141/1 v k. ú. Trojanovice z důvodu zřízení vodovodní přípojky k rodinnému
domku čp. 200 na st. parc. č. 205 v k ú. Trojanovice – žadatelka Radka Slezinská,
Trojanovice čp. 200.
b) parc. č. 3585/1 v k.ú. Trojanovice z důvodu zřízení elektrické kabelové přípojky NN
včetně pojistkové skříně na pozemku parc.č. 2307/12 a 2307/13 – Bártová NNK –
žadatel Engamont s.r.o. Frenštát p.R.
31/2
Smlouvu o bezúplatném převodu ideálního podílu 7/10 pozemku stavební parcely č. 1368,
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Trojanovice – převodce ČR – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, nabyvatel Obec Trojanovice.
31/3
Žádost o udělení výjimky v počtu dětí v Mateřské škole Trojanovice čp. 345. na počet dětí
celkem 54 (dvě třídy každá 24 + 3 děti) – žadatel Jubilejní základní škola prezidenta
Masaryka a Mateřská škola Trojanovice
31/4
Použití hospodářského výsledku Příspěvkové organizace Jubilejní základní školy a
mateřské školy Trojanovice 362 za rok 2009 ve výši 119 057,31 Kč.
- do fondu odměn ve výši
23 811,- Kč
- do rezervního fondu ve výši
95 246,31 Kč
Rezervní fond bude použit na zateplení mateřské školy.
31/5
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení,) ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s.,
se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce
obce pro výkon všech práv akcionáře Mgr. Jiřího Novotného, nar. 3.5.1976, trvale bytem
Trojanovice čp. 610. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena
k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo
náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne
30.9.2010 nebo odvoláním zastupitelstvem obce.
31/6
Schvaluje vrácení přeplatku z ročního vyúčtování veřejné služby dopravní obslužnosti za
rok 2009 jednotlivým obcím. Jedná se o částku 4,20 Kč na občana.
31/7
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08014486 ze dne 15.4.2010 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu
životního prostředí a potvrzení správného údaje v podmínkách rozhodnutí o poskytnutí
dotace.

-2Zastupitelstvo obce neschvaluje:
31/8
Źádost o pronájem pozemků parc. č. 3580/1 a 3669 v k. ú. Trojanovice – žadatel ZD
Javorník se sídlem v Tiché.
31/9
Žádost paní Kociánové M. a pana Kociána J., bytem Trojanovice čp. 105 o pořízení změny
v územním plánu části pozemku parc. č. 1901/7 trvalý travní porost k. ú. Trojanovice na
stavební parcelu. Žádost po avízované uzávěrce podání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
31/10
Kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2009 a 1.3.2010

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. David Trubač
místostarost obce

