Usnesení 6. zasedání zastupitelstva Obce Trojanovice
konaného dne 24. října 2011
Zastupitelstvo obce:
6/1
Schvaluje na základě doporučení Výboru pro veřejné zakázky a granty nákup dodávkového
automobilu u firmy Ford 67 s.r.o. za cenu 436.560,- Kč. Staré dodávkové auto Mazda SRE
2200 SPZ NJA 71- 84 bude sešrotováno.
6/2
Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011 – viz příloha
6/3
Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce spolu s Výborem pro veřejné zakázky a granty
provedením výběrového řízení na zpracovatele Územního plánu Trojanovice.
6/4
Schvaluje prodej pozemku parc. č. 3645/3 v k.ú. Trojanovice o výměře 122 m2, který vznikl
oddělením od pozemku parc. č. 3645/1 v k.ú. Trojanovice dle geometrického plánu č. 323267/2011, vyhotoveného Ing. Alešem Juříčkem, panu Daliboru Křenkovi, Trojanovice 510 E,
744 01, za cenu 4.030,- Kč.
6/5
Schvaluje prodej pozemku parc. č. 1312/2 v k.ú. Trojanovice o výměře 43 m2, Vladimíru
a Vlastě Horečkovým, bytem Za Nádražím 214, Suchdol nad Odrou, za cenu 6.460,- Kč.
6/6
Ruší usnesení č. 3/10 ze dne 18.4.2011 záměr prodeje p.č 2327/19 v k.ú. Trojanovice o
výměře 277 m2 a ruší usnesení č. 4/2 ze dne 20.6.2011 - prodej p.č. 2327/19
v k.ú.Trojanovice o výměře 277 m2 panu Stanislavu Rozsypalovi, bytem Mánesova 2120,
Frýdek Místek.
6/7
Schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2327/19 v k. ú. Trojanovice o výměře 187 m2.
6/8
Neschvaluje záměr výměny části pozemku p.č 2157/2 v k. ú. Trojanovice za části pozemků
p.č 3579/3, 2154/8 a 2154/5 v k.ú. Trojanovice.
6/9
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene v pozemku p.č. 3636 v k. ú.
Trojanovice pro vedení kabelové přípojky NN k pozemku p.č. 1368/4 v k. ú. Trojanovice,
majitele Aleše a Pavlíny Smelíkových - žadatel - Engamont s.r.o., Mariánská 259, 744 01
Frenštát p. R.
Platbu a podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2010.

-26/10
Schvaluje zřízení věcného břemene v pozemku p.č. 3571/5, 3571/7, 3611/3, 2075, 2077/2,
2078/15, 2098/1, a 3569/14 v k.ú. Trojanovice pro vedení vysokého napětí VN č. 58 a VN č.
102 – žadatel JUDr. Ladislav Kuřík, Šafaříkova 43, Valašské Meziříčí, 75701, zplnomocněný
ČEZ Distribuce, a.s. , se sídlem DěčínIV. – Podmokly.
Platbu a podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2010.
6/11
Schvaluje zřízení věcného břemene v pozemku p.č. 3644 v k.ú. Trojanovice pro vedení STL
plynovodu a kanalizační přípojky – žadatelé Ing. Vladimír Horečka a Mgr. Vlasta Horečková,
Za nádražím 214, Suchdol nad Odrou a Jan Horečka Štefánikova 1163/12, Kopřivnice .
Platbu a podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2010.
6/12
Schvaluje zřízení věcného břemene v pozemku p.č. 2491/7 v k.ú. Trojanovice pro vedení
kanalizační přípojky k chatě 327 E – investor stavby Alena Petrusková, bytem MUDr.
Františka Sovy 65, 755 01 Vsetín – žadatel Evžen Zámostný, Sídl. Beskydské 1219,
Frenštát p. R., 744 01.
Platbu a podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2010.
6/13
Schvaluje zřízení věcného břemene v pozemku p.č. 3518 v k. ú. Trojanovice pro vedení
plynové přípojky a vodovodní přípojky k pozemku p.č. 3076/1 a 3076/2 v k. ú. Trojanovice
majitelky MUDr. Leny Maucy, Nádražní 561/175, 702 00 Ostrava – žadatel Jaroslav Šugárek,
Zborovská 26, 702 00 Ostrava.
Platbu a podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2010.
6/14
Neschvaluje zařazení pozemku p.č. 2159/2 v k.ú. Trojanovice do nového územního plánu žadatelka Pavlína Šablaturová, Horní 116, Frenštát p. R. 74401.
6/15
Neschvaluje zařazení pozemků p.č. 2233/1v k. ú.Trojanovice do nového územního plánu –
žadatelka Petra Kopecká, Halenkov 630, 756 03.
6/16
Schvaluje organizační směrnici č. 1/2011 pro provedení inventarizace majetku a závazků za
rok 2011.
6/17
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
6/18
Schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok
2011 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši
Kč 3.400,-.

-36/19
Schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku, Radiostanice GM300 V Motorola
v pořizovací ceně 23.803,40 Kč, mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem
MS Kraje a Obcí Trojanovice.
6/20
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod majetku obce Trojanovice – cimbálu
inv. č.2000021, pořizovací cena 31.670,- Kč , do majetku Valašského souboru Radhošť
Trojanovice.
6/21
Schvaluje trestní oznámení na Obvodní báňský úřad v Ostravě a žádost na Okresní státní
zastupitelství v Novém Jičíně o státní dozor nad zákonností postupu Policie v přípravném
řízení ve znění přiložených dokumentů.
6/22
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Návrh předběžných investic pro rozpočet na rok 2012.
2) Žádost a stížnost pana Bc. Jiřího Vonšíka, E. Rošického 1067/12, Ostrava - Svinov,
721 00.
3) Zprávu o plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků, které vyplývají ze zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření Obce Trojanovice za rok 2010.
4) Žádosti Mgr. Mileny Kozelské a Bc. Tomáše Kozelského, bytem Trojanovice 174,
o přivedení veřejného vodovodu do oblasti Ráztoka a informaci provozní ředitelky hotelu
Ráztoka o stejném problému.

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

