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

Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Trnová
konaného dne 28. 7. 2016 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni zastupitelé: Jaroslav Mašek, Štefan Moravčík, Alexandr Kopeckij, Hynek Opolecký,
Nepřítomni zastupitelé: Václav Jindřich, Miroslav Nezbeda, Miroslav Vojtěchovský
Zasedání bylo přítomno 0 občanů. Prezenční listina zúčastněných se nepořizovala.
1) Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Trnová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19:25hodin starostou obce Štefanem Moravčíkem (dále také předsedající).
Přítomni byli čtyři členi 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. Nebylo tomu tak. Dále 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. Nebyly
žádné návrhy. Dále dal předsedající hlasovat o celém programu zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 14. zasedání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Schválení programu
5. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
6. Schválení Darovací smlouvy – MŠ Jíloviště
7. Různé – informace:
8. Diskuse
9. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 .
Usnesení č. 103/14 bylo schváleno.
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5/ Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Starosta seznámil přítomné se SoBS o zřízení služebnosti, věcného břemene, z důvodu
plánované výstavby vodovodního připojovacího řadu k přivaděči pitné vody Baně –
Mníšek. Smlouva se týká dotčených pozemků k. č. 444 a 425/1 k. ú. Jíloviště, které jsou ve
vlastnictví Evy Curryové a Elizabeth Barton-Dobeninové. Uvedl, že současně se Smlouvou
byla předložena Dohoda o advokátní úschově finančních prostředků (605.000 Kč), která je
rovněž předmětem schválení. Finanční prostředky budou složené u pana JUDr. Miloše
Profouse, ve splátkách 345.000 Kč do 15 dní od podpisu smlouvy, 130.000 Kč do 15 dní
od nabytí právní moci stavebního povolení a 130.000 Kč do 15 dní od doručení
kolaudačního souhlasu.
Zastupitel Opolecký navrhl schválit odděleně ve dvou usneseních Smlouvu o budoucí
smlouvě a Dohodu o úschově finančních prostředků a dále seznámil přítomné se zněním
projednávaných usnesení
Předsedající vyzval před hlasováním zastupitele a občany o jejich připomínky a stanoviska.
Žádné nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
mezi paní Evou Curryovou, Elizabeth Barton-Dobenin a Obcí Trnová týkající se
pozemků parc. č. KN 444 a KN 425/1 k. ú. Jíloviště, Praha - západ.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 .
Usnesení č. 104/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dohodu o advokátní úschově finančních
prostředků mezi JUDr. Milošem Profousem a Obcí Trnová související se Smlouvou o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 .
Usnesení č. 105/14 bylo schváleno.
6/ Schválení Darovací smlouvy – MŠ Jíloviště.
Starosta seznámil přítomné s darovací smlouvou, která se týká umístění dětí, které jsou
trvale hlášené k pobytu v Trnové, do MŠ v Jílovišti. Dar bude v hodnotě 10.000 Kč na rok
a jedno dítě. Uvedl, že se bude týkat tří dětí pro školní rok 2016-17 a od 1. ledna 2017
dalších dvou dětí. Ve smlouvě bude uvedeno, na jakém zasedání byla tato Smlouva
zastupitelstvem Obce Trnová schválena.
Zastupitel Opolecký seznámil přítomné s usnesením a předsedající vyzval k případným
dotazům či připomínkám. Nebyly žádné dotazy a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Trnová a Obcí
Jíloviště za účelem vzdělávání žáků v Mateřské škole Jíloviště.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0 .
Usnesení č. 106/14 bylo schváleno.
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7. Různé – informace:
a) Starosta seznámil se schváleným rozpočtovým opatřením RO 5/2016, které bylo v jeho
pravomoci a týkalo se drobných finančních přesunů jednotlivých položek v rámci
paragrafů rozpočtu.
b) Starosta informoval o dopisu pana Mgr. Horáčka, ve kterém požaduje od soudu vrácení
jistiny 10.000 Kč v rámci sporu o určení vlastnictví vodohospodářské infrastruktury.
c) Starosta podal informaci o nabídce pana Vrabce na revizi kotlů na pevná paliva, kterou
musí mít každý vlastník takovýchto topidel. Nabídka obsahuje bližší specifikace a bude
umístěna na Úřední desce i na internetových stránkách obce Trnová. Zastupitel
Opolecký doporučil, aby byli příslušní vlastníci informováni pokud možno i ústní
formou, neboť se v některých případech může jednat o občany, kteří Úřední desku ani
internet nemohou sledovat. V případě, že takovou revizi nebudou majitelé mít, hrozí jim
sankce.
d) Starosta informoval o tiskové zprávě VAKu Beroun, kterou podali ve věci pitné vody
v obci Trnová. Dnešního dne byla odstraněna cisterna s pitnou vodou, zastupitel
Kopeckij doplnil, že ředitel Paul (VAK Beroun) ústní formou potvrdil, že voda ve
vodovodním řadu v Trnové vykazuje již dokonce přes měsíc parametry pitné vody, ale
po zkušenostech a po dohodě s Krajskou hygienou si stav ve vodovodním řadu
opakovaně ověřovali příslušnými rozbory. Zastupitel Opolecký doporučil, aby ze strany
VAKu Beroun bylo prohlášení o pitné vodě učiněno oficiálně, a aby si občané náhodou
nestěžovali, že jim byla odebrána bez předchozího oznámení cisterna s pitnou vodou.
Bylo konstatováno, že blíže se budou moci občané seznámit s vodohospodářskou
infrastrukturou v rámci dne otevřených dveří, který VAK Beroun chystá na začátek září
2016.
e) Starosta informoval, že bylo rozesláno třicet upomínek na nezaplacení poplatků za
odvoz odpadu. Prozatím byly dvě vráceny z důvodů nemožnosti doručení, tři občané
zaplatili a další se s omluvou ozvali a přislíbili zaplacení.
f) Zastupitel Kopeckij informoval, že požádal pana Ing. Peroutku (audit vodohospodářské
infrastruktury), aby zaurgoval na GFŘ výsledek a stav prověřování ceny vodného a
stočného provozovatele Reinwasser. Na jednání pana Peroutky v únor 2016 vyslovil
Specializovaný úřad GFŘ shodu ve všech pochybení a tak měla být cenová kontrola
ukončena. Pan Peroutka prověří, proč není znám zatím výsledek, uvedl, že prodleva
může být způsobena například odvoláním se společností Reinwasser či Mgr. Kubíka
apod. Přislíbil, že záležitost prověří.
9. Diskuse
Proběhla v rámci bodu Různé – informace.
10. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:00 hod.
Shrnutí schválených usnesení
Usnesení č. 103/14 – Schválení Programu 14. ZO.
Usnesení č. 104/14 – Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Usnesení č. 105/14 – Schválení Dohody o advokátní úschově finančních prostředků.
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Usnesení č. 106/14. – Schválení Darovací smlouvy mezi Obcí Trnová a Obcí Jíloviště.
Zápis byl vyhotoven dne: 29. 7. 2016
Zapisovatel: Hynek Opolecký

v. r.

Ověřovatelé: Alexandr Kopeckij
Jaroslav Mašek
Starosta:

Štefan Moravčík
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