OBEC TRNOVÁ
Trnová č.p. 80, 252 10 p. Mníšek pod Brdy
E-mail: obec@obectrnova.cz
www.obectrnova.cz
IČO: 00640701

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Trnová
konaného dne 22. 6. 2016 od 19:00 hodin
v Trnovské krčmě
Přítomni zastupitelé: Václav Jindřich, Jaroslav Mašek, Miroslav Nezbeda, Štefan Moravčík,
Alexandr Kopeckij, Hynek Opolecký, Miroslav Vojtěchovský (od
19:50 hod.)
Nepřítomni zastupitelé: 0
Zasedání bylo přítomno přibližně 12 občanů. Prezenční listina zúčastněných se nepořizovala.
1) Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Trnová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v …
hodin starostou obce Štefanem Moravčíkem (dále také předsedající).
Přítomno bylo 6 (7) členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2) Zapisovatel a ověřovatelé
Předsedající určil zapisovatele zápisu pana Hynka Opoleckého
a ověřovatele zápisu pány Jaroslava Maška a Alexandra Kopeckého.
3) Kontrola usnesení.
Předsedající vyzval, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k zápisu z předcházející
schůze. Starosta vznesl výhradu k bodu č. 6 Zápisu z 12. zasedání zastupitelstva, v němž si
zastupitel Opolecký stěžoval, že někteří zastupitelé nedostali podkladové materiály
k projednávání závěrečného účtu. Uvedl, že tato stížnost a tedy i text v zápisu jsou
neoprávněné. Nakonec se objasnilo, že došlo k terminologickému nedorozumění. Další
připomínky nebyly.
Dále předsedající vyzval předsedu KV, aby přednesl zprávu o plnění usnesení. Předseda
KV, pan Kopeckij, konstatoval, že usnesení byla splněná.
4) Program
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Požádal zastupitele o případné návrhy na zařazení do programu.
Návrh k zařazení bodu do programu

Hlasování
Ano/Ne/Zdržel

Žádné návrhy nebyly a předsedající dal hlasovat o celém programu zasedání.

Výsledek
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 11. zasedání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Schválení programu
5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
6. Rozpočtové opatření č. 4
7. Různé - informace:
8. Diskuse
9. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 .
Usnesení č. 100/13 bylo schváleno.
5/ Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2015, konstatoval, že ze
strany občanů nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Oznámil, že příjmy roku
2015 byly 4.113.219,61 Kč, výdaje 1.996.238,39 Kč, celkový výsledek hospodaření byl
2.116.981,22 Kč a na bankovních kontech obce k 31. 12. 2015 bylo 5.705.251,74 Kč.
K hospodaření nebyly vzneseny žádné připomínky, pouze zast. Opolecký upozornil na
nepřesnosti v textu zápisu kontroly Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Trnová za rok 2015 a uvedl, že je předloží do podkladů pro zápis ze zasedání:
- V bodu (str. 3) A. Přezkoumané písemnosti – Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha
rozvahy – je v závorce chybně uvedeno datum písemnosti: na místo 14. 2. 2015 by
mělo být uvedeno 14. 2. 2016.
- V bodu (str. 4) Smlouvy o převodu majetku …… - by měla být uvedena kompletně
čísla pozemků obdobně jako u p. č. 139/13, tedy 139/102, 139/105, 139/108, 139/207,
139/210, 139/211, nikoliv pouze druhé trojčíslí.
Dále požádal, aby v tomto smyslu byl kontrolní materiál doplněn.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele a občany mají-li další připomínky nebo
požadavky k doplnění. Další připomínky ze strany zastupitelů nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje závěrečný účet obce Trnová za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 .
Usnesení č. 101/13 bylo schváleno.
6/ Rozpočtové opatření č. 4/2015.
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením RO 4/2016, které se týká především
nákladů na nájemné pro uskladnění posypových hmot na údržbu komunikací (18.000,- Kč)
a doplnění kontejnerů pro tříděný odpad (navýšení 10.000,- Kč na kovový odpad).
Předsedající seznámil přítomné s usnesením a vyzval občany k dotazům či připomínkám.
Nebyly žádné dotazy a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje rozpočtové opatření RO 4/2016.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 .
Usnesení č. 102/13 bylo schváleno.
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7/ Různé – informace:
a) Starosta podal informaci, že obdržel od Krajského soudu rozhodnutí k odvolání ve věci
soudu o určení vlastnictví vodohospodářské infrastruktury. Soud rozhodl o zrušení
prvoinstančního soudu a vrátil soudní spor na tuto úroveň k novému projednání.
Zastupitel Kopeckij doplnil, že u soudu budou připuštěni svědkové, tak jak bylo
požadováno u prvoinstančního soudu, čemuž nelze však přisuzovat bezmezné naděje
ve prospěch obce.
b) Starosta upozornil, že je stále hodně dlužníků za odvoz odpadu - z rodinných domů 18
tisíc Kč a z chat 24 tisíc Kč -, a že obec má možnost udělit trojnásobnou pokutu dlužné
částky.OÚ bude rozesílat upomínky.
c) Starosta upozornil, že v současné době je voda z řadu prohlášena za pitnou po převaření.
VAK Beroun rozesílá odběratelům smlouvy o dodávkách vody a odběru odpadních
vod. Zastupitel Opolecký přislíbil, že smlouvu posoudí a v případě připomínek jak
osobního, tak všeobecného charakteru bude kontaktovat dodavatele VAK Beroun.
Současně bude požadována kontrola i využívání služeb vodného, stočného VAKu
Beroun i využívání vlastních vodních zdrojů odběratelů.
d) Zastupitel Opolecký požádal o aktuální informaci, případně zvýšený tlak ve věci
předání infrastruktury, která je ve vlastnictví společnosti Monte Verde, a která toto
předání navrhla (projednáváno již zastupitelstvem v 6. bodě na 11. Zasedání
zastupitelstva). Tato společnost je v likvidaci a obec Trnová cca před dvěma měsíci
předložila této společnosti smlouvu k předání. Starosta informoval, že smlouva byla
předána likvidátorce, paní Dvořákové, a tato zatím nemá stanovisko od svého
právníka.
e) Starosta informoval o nově umístěném kontejneru (v prostoru pod Trnovskou Krčmou)
na tříděný odpad z obalů tetrapak. Zároveň bylo konstatováno, že občané odpad třídí,
ale zatím novější kontejnery (na kov a tetrapak) nejsou prozatím moc využívány. Při té
příležitosti občané požádali o přesunutí kontejneru na ošacení, který je nevhodně
umístěný před „vstupní branou“ do původní Trnové. Starosta uvedl, že bude uváženo
nové místo.
f) Zastupitel Opolecký požádal o poskytnutí aktuální informace k dopisu na GFŘ, který
nastylizoval auditor Peroutka, a o kterém byla již zmínka na 11. zasedání
zastupitelstva v bodě 8 c). Starosta potvrdil odeslání dopisu, leč zůstává ze strany GFŘ
zatím bez odezvy.
8. Diskuse
Zastupitel Jindřich se zmínil o iniciativě pana Kopeckého ve věci zařazení trnovských dětí
do nově otevírané školky v Jílovišti a dále o iniciativě pana Vojtěchovského ve zmapování
a oslovování majitelů pozemků, jejichž pozemky jsou zarostlé, neposečené či jinak
neupravené. Zastupitel Kopeckij dodal, že jsou pro následující roky požadovány k zařazení
3 děti (rok 2016/17), 2 děti (rok 2017/18) a 1 dítě (rok 2018/19). Zatím nejsou známé
částky za přijetí jednoho dítěte, ale bude v této věci v průběhu začátku července
s Jílovištěm v jednání. Starosta dodal, že je v jednání umístění dětí z Trnové i do základní
školy v Mníšku pod Brdy, kde se připravuje projekt na novou školu, a kde bude do doby
jejího zhotovení vytvořena prozatímní, tzv. „kontejnerová“ škola. Uvedl, že zatím není o
výstavbě definitivní rozhodnutí, a že samozřejmě v této záležitosti hrají, kromě stanoviska
mníšeckého zastupitelstva, roli případné dotace ze strany Středočeského kraje. K této škole
byla ze strany občanů připomínka, že se jedná o škole, která pravděpodobně nebude pro
občany Trnové moc výhodná, neboť daleká většina občanů dojíždí za prací do Prahy, tedy
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na zcela opačnou stranu. Zájem bude zmapován a zatím se nejedná o zařazení do této školy
v roce 2016/17.
9. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:15 hod.
Těsně po uzavření schůze přišla paní Dvořáková, tentokrát zastupující jinou společnost
nikoliv Monte Verde, a měla zájem zjistit stanovisko k zvažovanému projektu na výstavbu.
Zatím nic k projektu nepředložila, tedy není o čem jednat a byla panem starostou i
ostatními zastupiteli vyzvána především k urychlenému vyjádření k předávací smlouvě
infrastruktury Monte Verde, a aby rozhodně nespojovala záležitost předání infrastruktury a
výstavby do jednoho případu (balíčku).
Zastupitel Kopeckij se ještě zeptal, proč nepokračuje paní Dvořáková a její firma ve
výstavbě řadových domků, která je od léta loňského roku pozastavena. Paní Dvořáková
sdělila, že je tomu tak proto, že banka na základě skutečnosti, že v Trnové jsou dlouhodobě
problémy s vodou, pozastavila přísun úvěrových peněz do doby, než se tato věc vyřeší.
Kopeckij požádal paní Dvořákovou o zmíněný bankovní dokument, který může využít
právník, zastupující obec, ve sporu s firmou SONY s tím, že by jeho využití v naší při
pomohlo jak Trnové, tak i paní Dvořákové. Paní Dvořáková jej přislíbila dodat do týdne,
pokud dokument nebude v režimu zachování mlčenlivosti. Zastupitel Kopeckij pochybnost
komentoval slovy, že je to nesmysl, neboť se o žádné utajované skutečnosti nemůže jednat
a je to listina či rozhodnutí veřejného charakteru.

Shrnutí schválených usnesení
Usnesení č. 100/13 – Schválení Programu 13. ZO.
Usnesení č. 101/13 – Schválení Závěrečného účtu za rok 2015.
Usnesení č. 102/13 – Schválení Rozpočtového opatření 4/2016.
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 6. 2016
Zapisovatel: Hynek Opolecký

v. r.

Ověřovatelé: Alexandr Kopeckij

v. r.

Jaroslav Mašek
Starosta:

Štefan Moravčík

4

