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

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Trnová
konaného dne 23. 5. 2016 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu, Trnová, čp. 80
Přítomni zastupitelé: Václav Jindřich, Miroslav Nezbeda, Štefan Moravčík, Alexandr
Kopeckij, Hynek Opolecký, Miroslav Vojtěchovský
Nepřítomni zastupitelé: Jaroslav Mašek (omluven)
Zasedání bylo přítomno 0 občanů. Prezenční listina zúčastněných se nepořizovala.
1) Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Trnová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19:05 hodin starostou obce Štefanem Moravčíkem (dále také předsedající).
Přítomno bylo 6 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 Alexandra Kopeckého, Miroslava Nezbedu
3) Kontrola usnesení.
Předsedající vyzval, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k zápisu z předcházející
schůze. Nebylo tomu tak. Dále vyzval předsedu KV, aby přednesl zprávu o plnění
usnesení. Předseda KV, pan Kopeckij, konstatoval, že usnesení byla splněná. Starosta
doplnil, že omylem byla v seznamu usnesení uvedena dvakrát stejná, vše bude napraveno.
4) Program
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Starosta požádal o doplnění programu o bod Schválení rozpočtového
opatření, další zastupitelé nepožadovali žádné doplnění programu.
Návrh k zařazení bodu do programu
Rozpočtové opatření RO 3/2016

Dále dal předsedající hlasovat o celém programu zasedání.

Hlasování
Ano/Ne/Zdržel
6/0/0

Výsledek
Zařazen
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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. Dohoda o provedení práce – p.Václav Jindřich
6. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015
7. Rozpočtové opatření RO 3/2016
8. Různé - informace:
9. Diskuse
10. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 .
Usnesení č. 97/12 bylo schváleno.
5/ Schválení Dohody o provedení práce
Starosta seznámil s dohodou uzavíranou s panem Václavem Jindřichem na úpravu zeleně
v obci Trnová. Původní Dohoda je doplněná o využívání a údržbu potřebného zařízení,
které je v majetku obce. Za účelem, údržby bylo nakoupeno další zařízení, o kterém podal
pan Jindřich základní informace.
Zast. Vojtěchovský vyslovil souhlas, že konečně bude pro účely zvelebení obce využíváno
i obecní zařízení.
Zast. Opolecký upozornil, že se opět a opakovaně předkládá zastupitelům schvalovaný
materiál až těsně před vlastním hlasováním, takže zastupitelé tak nemají možnost se
s materiálem seznámit předem, což je takto uvedeno i v jednacím řádu. Uvedl, že včas
obdržená příslušná a správná dokumentace umožní rychlejší projednání i případné
schvalování daného bodu. Dále požádal o upřesnění informací ke smlouvě, neboť přestože
byla předložena jako smlouva nová, je na ní datum 28. 3. 2016 a dále doporučil smlouvu
doplnit o výčet obecních zařízení, která budou k těmto smluvním úkonům použita. Starosta
přislíbil, že dohodu doplní, vše bude samozřejmě v inventuře a datum na Dohodě omylem
ponechala paní účetní (Havrdová) ze staré smlouvy.
Zast. Kopeckij doporučil Dohodu doplnit a dnes schválit uzavření smlouvy po jejím
doplnění.
Další připomínky ze strany zastupitelů nebyly.
Zast. Opolecký seznámil přítomné se zněním projednávaného usnesení a Předsedající dal
hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje uzavření Dohody o provedení práce na sekání
trávy a úpravy zeleně v obci Trnová.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 .
Usnesení č. 98/12 bylo schváleno.
6/ Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015.
Starosta seznámil přítomné zastupitele se závěrečným účtem za rok 2015 a zahájil
projednávání. Uvedl, že vstupní podklady, které sloužily k sestavení závěrečného účtu,
jsou na OÚ k dispozici. Zastupitel Opolecký si opět stěžoval, že nemá žádné podklady ke
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schvalování závěrečného účtu. Ukázalo se, že podklady dostali pouze někteří zastupitelé,
proto starosta předal dvě přebytečná paré, která měl u sebe. Starosta sumarizoval
hospodářský výsledek obce za rok 2015 (Příjmy 4.113.219 Kč, Výdaje 1.996.600 Kč,
Přebytek 2.116.981 Kč) a bylo dojednáno, že v průběhu dalších dní, tj. do schvalování
Závěrečného účtu na červnovém veřejném zasedání, mohou zastupitelé vznést své
připomínky. Dále uvedl, že celkové finanční prostředky obce činí 5.520.784,35. Další
majetek je evidovaný v inventarizaci obce.
Bylo konstatováno, že oproti původnímu rozpočtu byly zvýšené příjmy cca o 600.000 Kč,
zatímco výdaje naopak byly oproti rozpočtu nižší o cca 800.000 Kč. K výraznějšímu
nárůstu ve výdajích došlo pouze u sběru a odvozu komunálního odpadu (přibližně o
190.000 Kč).
Předsedající seznámil přítomné s usnesením a vyzval občany k dotazům či připomínkám.
Další připomínky nebyly.
7/ Rozpočtové opatření č. 3/2016.
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením RO 3/2016. Zásadní úpravou byly
výdaje na nákup zařízení (křovinořez a čtyř-nožová sekačka) na úpravu porostů v obci
v hodnotě 55.000 Kč. O nákupu a volbě zařízení podal informace pan Jindřich.
Předsedající vyzval zastupitele a dále přítomné, mají-li nějaké dotazy či připomínky.
Nebyly žádné a navrhl RO ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje rozpočtové opatření RO 3/2016.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 .
Usnesení č. 99/12 bylo schváleno.
8. Různé – informace:
a) Informace o jednání Sdružení VOK Mníšek pod Brdy o připojení na přivaděč vody,
zatím nejsou připojeny obce Řitka a Všenory. Na jednání byla zmínka o poplatku za
věcné břemeno vodovodního potrubí v lese za hodnotu 155,- Kč/bm. Pro srovnání
s věcným břemenem přes pozemky Dobenínů a Curryových je trnovský řad přivaděče
zatížen hodnotou 1.250 Kč/bm (což je s DPH 1500 Kč/bm, tedy téměř srovnatelné se
současnou cenou za 1 m2 stavebního pozemku v této lokalitě). Informační předávací
cena vody v přivaděči je v současnosti 12,26 Kč + DPH, došlo ke zdražení z 11,80 Kč.
Sdružení VOK jedná s bankou o prodloužení úvěru na stavbu přivaděče z deseti na
patnáct let. Cena stavby přivaděče byla 191 milionů Kč.
b) Pan Peroutkou připravil podklad urgence a dotazu na GFŘ o stavu vyhodnocení cen
VaS, zastupitel Kopeckij jej dohotoví, následně bude dopis starostou odeslán.
c) Byla zhotovena pasportizace místních komunikací. Je k dispozici jak v tištěné, tak
elektronické podobě. V pasportizaci je zatřídění silnic dle kategorie, dle vlastníků, se
specifikací ploch. Zhotovitel dodržel cenu, a pokud budou nějaké změny, např.
vlastníků, doplní nebo předělají materiál.
d) Smlouvu o předání části infrastruktury, kterou vlastní Monte Verde, dává likvidátorka
společnosti paní Dvořáková k posouzení právníkovi. Termín jejího vyjádření není
znám.
e) Odvolací soud ve věci určení vlastnictví vodohospodářské infrastruktury bude 1. 6. 2016
ve 13 hodin. Zastupitel Opolecký zašle vlastní komentáře k některým bodům vyjádření
Žalovaného na Odvolání Žalobce.
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f) V Jílovišti VAK Beroun provedl kouřovou zkouškou kontrolu svedení dešťové vody do
obecní kanalizace na místo do jímek či vsakovacích jam. Neprošlo 40 domů. Je velmi
pravděpodobná obdobná zkouška v obci Trnová.
g) Na žádost občanů byl umístěn u obecního úřadu nový kontejner na odpad obalů
tetrapak.
h) Zastupitel Opolecký připomenul, že je nutné požadovat na VRV, aby pokračovali
v přípravě dokumentace k Územnímu rozhodnutí. Doporučoval předložit paní
Andrlové písemný požadavek, který bude prospěšný jak společnosti VRV, tak obci.
Starosta přislíbil, že to učiní na nadcházejícím jednání Mníšeckého regionu, které bude
25. 5. 2016.
9. Diskuse
Diskuse proběhla v rámci různých informací zastupitelů. Z řad občanů nebyly žádné další
dotazy ani připomínky.
10. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30 hod.
Shrnutí schválených usnesení
Usnesení č. 97/12 – Schválení Programu 12. ZO.
Usnesení č. 98/12 – Schválení Dohody o provedení práce.
Usnesení č. 99/12 – Schválení Rozpočtového opatření 3/2016.
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 5. 2016
Zapisovatel: Hynek Opolecký

v. r.

Ověřovatelé: Alexandr Kopeckij
Miroslav Nezbeda
Starosta:

Štefan Moravčík
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