
SCHVÁLENÁ USNESENÍ 

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018 
 

Číslo 
usnesení 

Text Hlasy 
Pro / Proti / Zdržel se 

1/1 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 

1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zasedání 
3) Volba volební komise 
4) Volba starosty a místostarosty  

a. určení počtu místostarostů 
b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 84 

odstavec 2 písm. n, zákona o obcích) 
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d. volba starosty 
e. volba místostarosty 

 
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b. volba předsedy finančního výboru 
c. volba předsedy kontrolního výboru 
d. volba členů finančního výboru 
e. volba členů kontrolního výboru 

 
6) Zřízení výboru stavebního, místního hospodářství a sociálního 

a. určení počtu členů výboru stavebního, místního hospodářství a sociálního 
b. volba předsedy stavebního výboru 
c. volba předsedy výboru místního hospodářství 
d. volba předsedy sociálního výboru 

7 / 0 / 0 
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e. volba členů stavebního výboru 
f. volba členů výboru místního hospodářství 
g. volba členů sociálního výboru 

 
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)  
 
8) Diskuse 
9)  Závěr 

 

2/1 Zastupitelstvo obce Trnová schválilo předsedou volební komise pana Miroslava Vojtěchovského a členy 
volební komise pana Jaroslava Maška a pana Václava Jindřicha. 

 

6 / 0 / 1 

3/1 Zastupitelstvo obce Trnová schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 

7 / 0 / 0 

4/1 Zastupitelstvo obce Trnová v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 
starosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn. 

 

7 / 0 / 0 

5/1 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty. 
 

7 / 0 / 0 

6/1 Zastupitelstvo obce Trnová volí starostou Štefana Moravčíka. 
 

7 / 0 / 0 

7/1 Zastupitelstvo obce Trnová volí místostarostou Miroslava Nezbedu. 
 

4 / 3 / 0 

8/1 Zastupitelstvo obce Trnová zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
 

6 / 0 / 0 / 1 

9/1 Zastupitelstvo obce Trnová volí předsedou kontrolního výboru Alexandra Kopeckého. 
 

6 / 0 / 1 

10/1 Zastupitelstvo obce Trnová volí členem finančního výboru Jiřího Chládka. 
 

6 / 0 / 1 

11/1 Zastupitelstvo obce Trnová volí členem finančního výboru Jiřího Bronského. 
 

7 / 0 / 0 

12/1 Zastupitelstvo obce Trnová volí členem kontrolního výboru Jaroslava Maška. 5 / 0 / 2 
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13/1 Zastupitelstvo obce Trnová volí členem kontrolního výboru Františka Virce. 
 

6 / 0 / 0 / 1 

14/1 Zastupitelstvo obce Trnová odkládá zřízení dalších výborů na další zasedání. 
 

7 / 0 / 0 

15/1 Zastupitelstvo obce Trnová v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za 
výkon neuvolněného člena zastupitelstva ve funkci:  
starosty ve výši   13.600,- Kč měsíčně; 
místostarosty ve výši  12.000,- Kč měsíčně;  
předsedy výboru ve výši  1.500,- Kč měsíčně; 
člena zastupitelstva   1.000,- Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce. 

 

4 / 3 / 0 

16/2 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje doplnění programu 2. Zasedání o body: 
-  Právní zastoupení občanů Trnové ve sporu se společností Reinwasser s.r.o. 
-  Projednání a zahájení řízení o určení vlastnictví vodohospodářské infrastruktury. 
-  Zřízení přestupkové komise. 
-  Schválení Smlouvy o dílo Dodatek č. 2 mezi VRV a obcí k projektové dokumentaci vodovodního řadu. 
-  Schválení výše odměn administrativní pracovnice obecního úřadu. 
 

7 / 0 / 0 

17/2 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 2. zasedání: 
1/ Zahájení 
2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3/ Kontrola usnesení 
4/ Schválení programu 
5/ Volba volební komise 
6/ Volba předsedy finančního výboru 
7/ Zřízení dalších výborů - stavební, místní hospodářství a sociální 

a) Volba předsedů  
b) Volba členů výborů 

8/ Schválení smlouvy – věcné břemeno č. p. l  
9/ Určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem UP 

7 / 0 / 0 
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10/ Právní zastoupení občanů Trnové ve sporu se společností Reinwasser s.r.o. 
11/ Projednání a zahájení řízení o určení vlastnictví vodohospodářské infrastruktury. 
12/ Zřízení přestupkové komise. 
13/ Schválení Smlouvy o dílo Dodatek č. 2 mezi VRV a obcí k projektové dokumentaci vodovodního řadu. 
14/ Schválení výše odměn administrativní pracovnice obecního úřadu 
15/ Diskuse 
16/ Závěr 
 

18/2 Zastupitelstvo obce Trnová schválilo předsedou volební komise pana Miroslava Vojtěchovského a členy volební 
komise pana Jaroslava Maška a pana Václava Jindřicha 
 

4 / 0 / 3 

19/2 Zastupitelstvo obce Trnová volí předsedou finančního výboru Václava Jindřicha. 
 

4 / 3 / 0 

20/2 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje zřízení výborů stavebního, místního hospodářství a sociálního. 
 

6 / 0 / 1 

21/2 Zastupitelstvo obce Trnová volí předsedou výboru místního hospodářství Miroslava Vojtěchovského. 
 

6 / 0 / 1 

22/2 Zastupitelstvo obce Trnová volí předsedou sociálního výboru Jaroslava Maška. 
 

6 / 0 / 1 

23/2 Zastupitelstvo obce Trnová volí členem stavebního výboru Miroslava Nezbedu. 
 

4 / 2 / 1 

24/2 Zastupitelstvo obce Trnová volí členem stavebního výboru Jána Potanku. 
 

5 / 2 / 0 

25/2 Zastupitelstvo obce Trnová volí členem výboru místního hospodářství Václava Jindřicha. 
 

4 / 3 / 0 

26/2 Zastupitelstvo obce Trnová volí členem výboru místního hospodářství Irenu Greplovou. 
 

6 / 0 / 1 

27/2 Zastupitelstvo obce Trnová volí členem sociálního výboru Františka Virce. 
 

6 / 1 / 0 

28/2 Zastupitelstvo obce Trnová volí členem sociálního výboru Štefana Moravčíka. 
 

5 / 2 / 0 

29/2 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje smlouvu mezi společností ČEZ a obcí Trnová na věcné břemeno. 7 / 0 / 0 
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30/2 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Štefana Moravčíka. 
 

7 / 0 / 0 

31/2 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje právní zastoupení občanů Trnové ve sporu se společností Reinwasser s.r.o. 
při stanovení, oznámení a účtování ceny vodného a stočného v období od 1. 3. 2014. Současně zastupitelstvo 
schvaluje hradit z finančních prostředků obce náklady zvolené advokátní kanceláře v rámci uzavřené smlouvy o 
zastupování občanů. Uzavření smlouvy bude předcházet výběrové řízení. 
 

7 / 0 / 0 

32/2 Zastupitelstvo obce Trnová navrhuje zahájení právního řízení o určení vlastnictví infrastruktury v obci 
Trnová. 

 

6 / 0 / 1 

33/2 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje zřízení přestupkové komise. 
 

7 / 0 / 0 

34/2 Zastupitelstvo obce Trnová navrhuje schválení Smlouvy o dílo Dodatek č. 2 mezi společnosti VRV a obcí 
Trnová k projektové dokumentaci přiváděcího vodovodního řádu a pověřuje starostu obce Štefana 
Moravčíka jejím podpisem. 

 

7 / 0 / 0 

35/2 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje odměnu ve výši 2.500,- Kč měsíčně pro administrativní pracovnici 
úřadu. 

 

4 / 0 / 3 

35/3 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 3. zasedání: 
1/ Zahájení 
2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3/ Kontrola usnesení 
4/ Schválení programu 
5/ Schválení rozpočtu obce Trnová na rok 2015 
6/ Příspěvek poživatelům důchodů 
7/ Rozpočtová opatření č. 8 
8/ Jmenování inventarizační komise 
9/ Pověření starosty schválením rozpočtového opatření k 31. 12. 2014 
10/ Jednací řád FV 
11/ Plán práce FV a KV 

7 / 0 / 0 
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12/ Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
13/ Právní zastoupení občanů ve věci cen za vodné a stočné 
14/ Dohoda provedení práce na úklid veřejných prostranství 
15/ Diskuse 
16/ Závěr 
 

36/3 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje rozpočet na rok 2015 dle přiložené podrobné specifikace rozpočtu ze dne 1. 
12. 2014 s celkovým přebytkem 658.500,- Kč. 
 

7 / 0 / 0 

37/3 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014, které je přílohou zápisu ze zasedání.  
 

6 / 0 / 1 

38/3 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje inventarizační komisi ve složení Václav Jindřich, Miroslav Nezbeda a 
Alexandr Kopeckij.  

 

6 / 0 / 1 

39/3 Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje starostu schválením závěrečného rozpočtového opatření roku 2014. 
 

4 / 3 / 0 

40/3 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje jednací řád Finančního výboru, který je přílohou zápisu ze zasedání.  
 

7 / 0 / 0 

41/3 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje plán práce Finančního výboru, který je přílohou zápisu ze zasedání.  
 

7 / 0 / 0 

42/3 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která je 
přílohou zápisu ze zasedání.  

 

7 / 0 / 0 

43/3 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje pověření advokátní kanceláře Bělina&Partners zastupováním občanů 
Trnové ve sporu se společností Reinwasser s.r.o. při stanovení, oznámení a účtování ceny vodného a stočného 
v období od 1. 3. 2014.  
Současně zastupitelstvo pověřuje starostu k projednání smlouvy s advokátní kanceláří. 

 

6 / 0 / 1 

44/4 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 4. zasedání: 
1/ Zahájení 
2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3/ Kontrola usnesení 

7 / 0 / 0 
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4/ Schválení programu 
5/ Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Trnová 

6 /Jednací řád kontrolního výboru 
7/ Dodatek smlouvy č. 4 se společností AVE CZ - odpadové hospodářství Praha 
8/ Dodatek smlouvy č. 10 (ROPID, UHER) pro 2015 – veřejná doprava  
9/ Souhlas usnesením o uzavření smlouvy mezi Obcí Trnová a MěÚ Černošice – evidence obyvatel 
10/ Projednání a schválení Jednacího řádu obce Trnová  
11/ Projednání a schválení smlouvy s advokátní kanceláří Bělina&Partners o zastoupení občanů obce Trnová 
12/ Projednání stavu a strategie ve věcí vyvolání řízení k určení vlastnictví infrastruktury obce Trnová. 
13/ Informace o situaci týkající se úklidu a údržby komunikací a veřejných prostor v obci Trnová 
14/ Informace o zřízení přestupkové komise 
15/ Diskuse 
16/ Závěr 
 

45/4 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území Obce Trnová. 

 

7 / 0 / 0 

46/4 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Jednací řád Kontrolního výboru, který je přílohou zápisu ze zasedání.  
 

7 / 0 / 0 

47/4 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje podepsání Dodatku smlouvy č. 4 se společností AVE CZ - odpadové 
hospodářství Praha.  

 

6 / 0 / 1 

48/4 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje podepsání Dodatku smlouvy č. 10 se společností ROPID, UHER – 
veřejná doprava.  

 

7 / 0 / 0 

49/4 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje uzavření Smlouvy mezi Obcí Trnová a MěÚ Černošice ve věci evidence 
obyvatel v obci Trnová. 

 

7 / 0 / 0 

50/4 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Jednací řád obce Trnová, který je přílohou zápisu ze zasedání. 
Schválením tohoto Jednacího řádu jsou rušeny všechny předcházející verze jednacích řádů obce, vyhlášek a 

7 / 0 / 0 
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pravidel souvisejících s jednáním zastupitelstva obce. 
 

51/5 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 5. zasedání: 
1/ Zahájení 
2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3/ Kontrola usnesení 
4/ Schválení programu 
5/ Zrušení usnesení 33/2 ze dne 25. 11. 2015 

6 / Schválení veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Mníšek p.B 
7/ Informace 
8/ Diskuse 
9/ Závěr 
 

4 / 3 / 0 

52/5 Zastupitelstvo obce Trnová ruší Usnesení 33/2. 
 

4 / 3 / 0 

53/5 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Mníšek pod Brdy o zajištění výkonu 
přenesené působnosti ve věcech přestupků dle Zákona o přestupcích. 
 

6 / 0 / 1 

54/6 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 6. zasedání: 
1/ Zahájení 
2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3/ Kontrola usnesení 
4/ Schválení programu 
5/ Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 

6 / Schválení zástřelného 
7/ Dohoda o provedení práce – sekání trávy a údržba obce 
8/ Schvalování rozpočtových opatření 
9/ Právní zastoupení občanů ve sporu s firmou Reinwasser, s.r.o. o kalkulaci a ceně VaS 
10/ Rozhodnutí posílení autobusových spojů – výsledek ankety 

11/ Příspěvek poživatelům důchodu – přesun z bodu Různé 
12/ Informace o průběhu a stavu ve věci Výzvy k předání a vyvolání řízení k určení vlastnictví infrastruktury 

obce Trnová – přesun z bodu Různé 

7 / 0 / 0 
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13/ Podnět na provedení technického auditu vodohospodářské infrastruktury 
14/ Rozpočtová opatření 2 a 3 
15/ Věcné břemeno ČEZ 
16/ Různé – Informace 

a) Informace o stavu šetření podané stížnosti na výši ceny VaS pro rok 2014 na GFŘ 
b) Zpráva o rekonstrukci silnice – průběh a cena 
c) Informace k vlastnictví technické infrastruktury, zejména vodohospodářské, v obci Trnová 
d) Informace ke stavu výstavby přivaděče Baně – Mníšek 
e) Kvalita a cena vody 
f) Kontakty v obci 

17/ Diskuse 
18/ Závěr 
 

55/6 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Závěrečný účet roku 2014. 6 / 0 / 1 

56/6 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje zástřelné prasat pro rok 2015 v hodnotě 5.000Kč. 7 / 0 / 0 

57/6 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje uzavření předložené smlouvy o dílo na sekání trávy na obecních 
pozemcích a údržbu obce. 

6 / 0 / 1 

58/6 Zastupitelstvo obce Trnová stanovuje: 
1. v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření: 
do výše 10.000 Kč samostatně, a to pouze v těch případech, jsou-li vyvolaná organizačními změnami, 

pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový 

rozpočet výdajů); 

v částkách vyšších, může starosta obce samostatně provádět jen v případech: 
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,  

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu 

nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a 

dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,  

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy 

schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být 

realizován; 

2. v ostatních případech než jsou uvedeny v bodě 1 tohoto usnesení oprávnění k provádění rozpočtových 

7 / 0 / 0 
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opatření pouze zastupitelstvu schváleným usnesením; 
3. povinnost starosty informovat celé zastupitelstvo o provedených rozpočtových opatřeních. 

59/6 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje předložení smlouvy advokátní kanceláří Bělina&Partners s formulací v 
textu smlouvy „zastupování obce a občanů obce Trnová“. 

7 / 0 / 0 

60/6 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje přidat jeden autobusový spoj na každý pracovní den v čase od 8:00 do 
10:00 hod, který bude zajišťovat společnost ROPID. 

7 / 0 / 0 

61/6 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje podmínky pro vyplácení ročního příspěvku poživatelům důchodu. 
Podmínkami jsou: 

1. Následující roky po roce, v němž občan Trnové dosáhl důchodového věku; 
2. Poživatelé sirotčích a invalidních důchodů se přihlásí a předloží přiznání svého stavu na obecní úřad. 

7 / 0 / 0 

62/6 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje příspěvek poživatelům důchodu pro rok 2015 v hodnotě 1.200,- Kč. 7 / 0 / 0 

63/6 Zastupitelstvo obce Trnová ukládá starostovi Štefanu Moravčíkovi uzavřít smlouvu s právní kanceláří 
Bělina&Partners ve věci určovací žaloby o vlastnictví vodohospodářské infrastruktury. 

6 / 0 / 1 

64/6 Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje starostu Štefana Moravčíka do 2. 7. 2015 podat na Ministerstvo 
zemědělství ČR podnět ve smyslu ust. § 38 zákona o vodovodech a kanalizacích k provedení technického 
auditu. 

7 / 0 / 0 

65/6 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2015, které je přílohou zápisu ze zasedání. 7 / 0 / 0 

66/6 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje smlouvu mezi společností ČEZ a obcí Trnová na věcné břemeno na 
pozemku 173. 

7 / 0 / 0 

67/7 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 7. zasedání: 
1/ Zahájení 
2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3/ Kontrola usnesení 
4/ Schválení programu 
5/ Rozpočtový výhled na r. 2016-2017 
6 / Dodatek smlouvy s firmou Amper Market (prodloužení do 31. 8. 2016) 
7/ Rozpočtové opatření č. 5 
8/ Schválení žádosti o zahájení technického auditu infrastruktury v obci Trnová (vodovod a kanalizace) 
9/ Různé – Informace 

a) Informace o stavu ve vlastnictví technické infrastruktury a právních postupech ve věci navrácení 
infrastruktury v obci Trnová 

b) Informace ke stavu výstavby přivaděče Baně – Mníšek  

7 / 0 / 0 



SCHVÁLENÁ USNESENÍ - VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018 
 

11 

 

c) Informace o novém spoji linky 318 
d) Informace o stavu šetření podané stížnosti na výši ceny VaS pro rok 2014 a 2015 na GFŘ a informace 

ke kvalitě a ceně za vodné a stočné 
e) Informace ke školce v Jílovišti 
f) Informace k obdrženému dotazu na pokácení stromu 
g) Informace k výzvám, které byly směrovány na pana starostu 

10 Diskuse 
11/ Závěr 

68/7 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Rozpočtový výhled na období let 2016 - 2017. 7 / 0 / 0 

69/7 Zastupitelstvo obce Trnová souhlasí s dodatkem smlouvy s firmou Amper Market na prodloužení platnosti 
čerpání jejich služeb do 31. 8. 2016. 

7 / 0 / 0 

70/7 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Rozpočtové opatření č. 5. 7 / 0 / 0 

71/7 Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje pana starostu Štefana Moravčíka, aby podal žádost o zahájení technického 
auditu na provozovatele a vlastníka vodohospodářské infrastruktury v obci Trnová ve smyslu ustanovení zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.  

7 / 0 / 0 

72/8 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 8. zasedání: 
1/ Zahájení 
2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3/ Kontrola usnesení 
4/ Schválení programu 
5/ Schválení koncesní smlouvy – provozování vodního přivaděče pro zásobování mníšeckého regionu pitnou 

vodou. 
6 /Schválení dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a jejich vzájemných právech a povinnostech. 
7/ Schválení smlouvy o technickém auditu infrastruktury s Ing. Peroutkou.  
8/ Rozpočtové opatření č. 6. 
9/ Projednání zjištění z kontroly MV Čj: MV-115399-5/ODK-2015. 
10/ Projednání a schválení uzavření nové smlouvy o provedení práce s administrativní pracovnicí. 
11/ Smlouva na svoz nebezpečného odpadu Mníšeckého regionu s firmou Komwag. 
12/ Smlouva na sanaci skalního masivu na pozemku 160/4. 
13/ Dodatek ke smlouvě s advokátní kanceláří Bělina & Partners – rozšíření služeb. 
14/ Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo k zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou. 
15/ Různé – Informace 

6 / 0 / 0 
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a) Stav přivaděče pitné vody. 
b) Informace o stavu vlastnictví infrastruktury. 
c) Doplnění smlouvy na údržbu ploch v obci 

16/ Diskuse 
17/ Závěr 

73/8 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje smlouvu o provozu vodovodního přivaděče pro zásobování Mníšeckého 
regionu pitnou vodou mezi Svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy a Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 

6 / 0 / 0 

74/8 Zastupitelstvo obce Trnová souhlasí se schválením dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných 
právech a povinnostech. Dohoda je uzavírána mezi vlastníky Hlavni město Praha, zastoupené Pražskou vodohospodářskou 
společností a.s. a Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy. 

6 / 0 / 0 

75/8 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje smlouvu o provedení technického auditu vodohospodářské infrastruktury 
s Ing. Peroutkou. 

5 / 0 / 1 

76/8 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Rozpočtové opatření č. 6. 6 / 0 / 0 

77/8 Zastupitelstvo obce Trnová ruší stavební výbor. 4 / 2 / 1 

78/8 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje nápravná opatření ze zjištěných nedostatků a kontroly Ministerstva vnitra 
ČR čj: MV-115399-5/ODK-2015. 

4 / 1 / 2 

79/8 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje smlouvu na svoz nebezpečného odpadu se společností Komwag. 7 / 0 / 0 

80/8 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje smlouvu na sanaci skalního masivu na pozemku 160/4 se Středočeským 
krajem. 

7 / 0 / 0 

81/8 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě s advokátní kanceláří Bělina & Partners, 
související s připojením obce Trnová na skupinový vodovod Mníšeckého regionu. 

7 / 0 / 0 

82/8 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem díla na zásobování 
Mníšeckého regionu pitnou vodou. 

7 / 0 / 0 

83/9 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 7. zasedání: 
1/ Zahájení 
2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3/ Kontrola usnesení 
4/ Schválení programu 
5/ Projednání a schválení smlouvy na zimní údržbu obce 
6/ Schválení faktury AK Bělina&Partners 
7/ Pověření starostovi k podpisu kupní smlouvy na pozemky se společností Ideal Reality 
8/ Podnět ke zrušení licence k provozování VaK 

7 / 0 / 0 
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9/ Přivaděč pitné vody – smlouva s vlastníky dotčených pozemků (Dobenínové) 
10/ Různé  
11/ Diskuse 
12/ Závěr 

84/9 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje smlouvu o dílo na zimní údržbu obce s firmou paní Romany Schlogerové a 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

7 / 0 / 0 

85/9 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje podání Podnětu k vydání rozhodnutí o zrušení povolení k provozování 
vodovodu a kanalizace v obci Trnová na Ministerstvo zemědělství ČR. 

7 / 0 / 0 

86/10 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 7. zasedání: 
1/ Zahájení 
2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3/ Kontrola usnesení 
4/ Schválení programu 
5/ Rozpočet obce na rok 2016 
6/ Finanční příspěvek seniorům za rok 2015 
7/ Kupní smlouva obce a Ideal Reality – pozemky, infrastruktura 
8/ Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – věcné břemeno Přivaděče pitné vody 
9/ Pověření starosty schválením rozpočtového opatření k 31. 12. 2015 
10/ Jmenování inventarizační komise 
11/ Aktuální informace – provoz vodohospodářské infrastruktury, pasportizace obce atd. 
12/ Různé  
13/ Diskuse 
14/ Závěr 

6 / 0 / 1 

87/10 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje rozpočet na rok 2016 dle přiložené podrobné specifikace rozpočtu ze dne 
19. 11. 2015 s celkovým schodkem 140.500,- Kč. 

7 / 0 / 0 

88/10 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje navýšení celkového příspěvku poživatelům důchodu ze 45.000 na 58.800 
Kč. 

6 / 1 / 0 

89/10 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje převod pozemků společnosti Ideal Reality, včetně na nich realizovaných 
staveb, na obec Trnová, za symbolickou cenu dle Kupní smlouvy. Součástí smlouvy budou: 

a) kolaudační rozhodnutí ke stavbám, které jsou v souladu se stavebním povolením na příslušných 
pozemcích; 

b) dokumentace povrchových staveb – silnice, chodníky, osvětlení pokud jsou součástí některé stavby; 

6 / 1 / 0 
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c) posouzení stavu předávaných povrchových infrastruktur; 
d) dokumentace podpovrchové infrastruktury – rozvody elektřiny (silno a slabo proud), rozvody elektřiny 

pro obecní osvětlení – a zatížení věcným břemenem  
Doposud chybějící dokumenty bude obec požadovat od Ideal Reality k dodání do 31. 1. 2016. 

90/10 Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje starostu obce schválením závěrečného rozpočtového opatření roku 2015. 5 / 1 / 1 

91/11 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 11. zasedání: 
1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení 
4. Schválení programu 
5. Dodatečné schválení smlouvy o pachtu a kompletním provozování majetku infrastruktury  
6. Uzavření kupní smlouvy na pozemky p. č. 216/1 a 216/21 s Firmou Monte Verde.cz, a.s. 
7. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 105 – vrtaná studna u hřbitova   
8. Rozpočtové opatření č. 2/2016 
9. Schválení Přístupové smlouvy (dodatku) ke smlouvě o vytvoření DSO VOK Mníšek pod Brdy a Stanovy – 

dodatek č. 2 DSO VOK Mníšek pod Brdy 
10. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o vytvoření DSO a Dodatku č. 2 ke stanovám DSO„Svazek obcí 

Mníšeckého regionu“ 
11. Různé – informace: 

a) Rozpočtové opatření č. 7/2015 a č.1/2016 
b) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti – stav  
c) audit technického stavu infrastruktury 
d) informace o výsledku auditu hospodaření obce za 2015 
e) rozsudek Okresního soudu Praha – západ ohledně určení vlastnictví infrastruktury 

12. Diskuse 
13. Závěr 

7 / 0 / 0 

92/11 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o pachtu a komplexním provozování infrastrukturního 
vodohospodářského majetku mezi obcí Trnová, společností S.O.N.Y. International Proprietary Limited a 
obchodní společností VAK Beroun, a. s. uzavřenou 22. ledna 2016. 

7 / 0 / 0 

93/11 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemen vrtané studny na soukromém pozemku 
p. č. 105.  

7 / 0 / 0 

94/11 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Rozpočtové opatření 2/2016.  7 / 0 / 0 
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95/11 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Přístupovou smlouvu (dodatek) ke smlouvě o vytvoření dobrovolného 
svazku obcí (DSO) VOK Mníšek pod Brdy a Stanovy – dodatek č. 2 DSO VOK Mníšek pod Brdy. 

7 / 0 / 0 

96/11 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí (DSO) 
Mníšeckého regionu a Dodatku č. 2 ke stanovám DSO „Svazek obcí Mníšeckého regionu“. 

7 / 0 / 0 

97/12 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 12. 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 

6 / 0 / 0 

98/12 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje uzavření Dohody o provedení práce na sekání trávy a úpravy zeleně v obci 
Trnová. 

6 / 0 / 0 

99/12 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje rozpočtové opatření RO 3/2016. 6 / 0 / 0 

100/13 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 13. 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 

6 / 0 / 0 

101/13 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje závěrečný účet obce Trnová za rok 2015.  6 / 0 / 0 

102/13 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje rozpočtové opatření RO 4/2016.  6 / 0 / 0 

103/14 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 14. zasedání: 
1. Zahájení 

4 / 0 / 0 
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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 

104/14 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.  

4 / 0 / 0 

105/14 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. 

4 / 0 / 0 

106/14 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Trnová a Obcí Jíloviště za účelem vzdělávání 
žáků v Mateřské škole Jíloviště.  

4 / 0 / 0 

107/15 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 15. zasedání: 
1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení 
4. Schválení programu 
5. Rozpočtové opatření č. 6/2016 
6. Prodej pozemku p. č. 59/50, p. č. st. 118 
7. Smlouva o zřízení věcného břemene na p. č. 173 
8. Schválení vyhotovené pasportizace komunikací v obci 
9. Různé – nevyhovující prostor pro kontejnery u kostela, otázka přemístění na vhodnější místo; 
vyhlášení záměru obce koupit pozemky p. č. 32 a 31/1; 
objednání kontejnerů na NO a VO. 
10. Diskuse 
11. Závěr 

6 / 0 / 0 

108/15 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2016. 6 / 0 / 0 

109/15 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje prodej pozemku p. č. 59/50 a p. č. st. 118, k. ú. Trnová, za cenu dle 
znaleckého posudku v hodnotě 239.840,- Kč. A zastupitelstvo dále ukládá starostovi obce uzavřít předmětnou 

6 / 0 / 0 
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Kupní smlouvu. 
110/15 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na p. č. 173, k. ú. Trnová. 6 / 0 / 0 

111/15 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje vyhotovenou pasportizaci komunikací v obci Trnová společností SONUM 
Czech, s. r. o. 

5 / 0 / 1 

112/16 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 16. zasedání: 
1.  Zahájení 
2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.  Kontrola usnesení 
4.  Schválení programu 
5.  Rozpočtové opatření č. 8/2016 
6.  Dodatek ke Smlouvě č. 1 o pachtu a komplexním provozování vodohospodářské infrastruktury 
7.  Úprava smlouvy s paní Schlogerovou o zimní údržbě v obci 
8.  Schválení výstavby RD na p. č. 139/106 
9.  Smlouva o pronájmu parcely společnosti Vodafone 
10. Kupní smlouva na pozemek p. č. 31/1 a 32 
11. Různé  
12. Diskuse 
13. Závěr 

7 / 0 / 0 

113/16 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2016. 7 / 0 / 0 

114/16 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dodatek ke Smlouvě č. 1 o pachtu a komplexním provozování 
vodohospodářského infrastrukturního majetku mezi VAK Beroun, a. s., S.O.N.Y., IPL a obcí Trnová. 
Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu obce Trnová k podpisu Dodatku. 

7 / 0 / 0 

115/16 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dodatek Smlouvy o dílo mezi obcí Trnová a paní Schlogerovou o zimní 
údržbě komunikací v obci. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu obce Trnová k podpisu Dodatku. 

7 / 0 / 0 

116/16 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje výstavbu rodinného domu na parcele č. 139/106 7 / 0 / 0 

117/16 Zastupitelstvo obce Trnová zamítá Nájemní smlouvu č. 22756 - PZTRN mezi obcí Trnová a Vodafone Czech 
Republic a. s. o nájmu pozemku p. č. 139/246 a 139/2 za účelem výstavby zařízení pro přenos signálů sítě 
elektronických komunikací. 

7 / 0 / 0 

118/16 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Kupní smlouvu mezi Marií Hušákovou, Evženem Schlogerem a obcí Trnová o 
nákupu pozemků p. č. 31/1 a p. č. 32 za dohodnutou cenu 150 Kč/m2. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu obce 
podpisem Kupní smlouvy. 

7 / 0 / 0 

119/17 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 17. zasedání: 6 / 0 / 0 
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1.   Zahájení 
2.   Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.   Kontrola usnesení 
4.   Schválení programu 
5.   Příspěvek obce poživatelům důchodů 
6.   Schválení rozpočtu na rok 2017 
7.   Schválení smlouvy s VRV – inženýrská činnost 
8.   Pověření starosty obce podpisem posledního rozpočtového opatření 
9.   Schválení Smlouvy o dílo – Svoz nebezpečného odpadu 
10. Dodatek ke smlouvě o dodávce elektřiny 
11. Schválení výstavby RD na parcele k. č. 139/163 
12.  Různé - jmenování inventarizační komise obce 
13. Diskuse 
14. Závěr 

120/17 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje výplatu daru poživatelům důchodu. 6 / 0 / 0 

121/17 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje rozpočet na rok 2017 dle přiložené podrobné specifikace rozpočtu ze dne 
14. 11. 2016 s celkovým schodkem 603.000,- Kč. 

6 / 0 / 0 

122/17 Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje starostu obce Trnová podpisem Příkazní smlouvy mezi obcí Trnová a VRV 
po doplnění blíže specifikovaných připomínek. 

6 / 0 / 0 

123/17 Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje starostu obce schválením závěrečného rozpočtového opatření roku 2016. 6 / 0 / 1 

124/17 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu se 
společností Komwag. 

7/ 0 / 0 

125/17 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dodávce elektřiny se společností Amper Market.  7/ 0 / 0 

126/17 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje záměr výstavby rodinného domu na parcele k.č.139/163. 7/ 0 / 0 

127/18 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 18. zasedání: 
1.  Zahájení 
2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.  Kontrola usnesení 
4.  Schválení programu 
5.  Schválení přístavby chaty na p. č. 100/20 
6.  Schválení projektu RD na p. č. 139/116 
7.  Dodatek smlouvy – nájem části pozemku p. č. 1/1 

7/ 0 / 0 
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8.  Dodatek smlouvy – ROPID 
9.  Záměr obce – výpůjčka nemovitostí obce č. p. 80 
10. Schválení opravy silnice u kruhového objezdu 
11. Různé –  
12. Závěr 

128/18 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje záměr přístavby chaty na parcele č. 100/20. 7/ 0 / 0 

129/18 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje projekt RD na parcele číslo 139/116, který je v souladu s Územním 
rozhodnutím. 

7/ 0 / 0 

130/18 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dodatek smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 1/1 mezi paní Magdalenou 
Dyršmídovou a obcí Trnová. 

7/ 0 / 0 

131/18 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dodatek č. 13 ke smlouvě o veřejné linkové dopravě mezi společností 
ROPID a obcí Trnová. Zároveň pověřuje starostu obce podpisem Dodatku. 

7/ 0 / 0 

132/18 Zastupitelstvo obce Trnová o bodu 9 rozhodlo, že nebude realizovat prozatím Záměr obce o výpůjčce budovy 
v Trnové č. p. 80. Záležitost bude projednána se zástupci SH-ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Trnová a 
výsledek bude předložen na příštím veřejném zasedání zastupitelstva. 

4/ 2 / 1 

133/18 Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy mezi Pavlem Klímou a obcí Trnová na 
opravu silnice u kruhového objezdu dle předložené nabídky. 

7/ 0 / 0 

134/19 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 19. zasedání: 
1.  Zahájení 
2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.  Kontrola usnesení 
4.  Schválení programu 
5.  Rozpočtové opatření č.2/2017 
6.  Smlouva o dílo – oprava komunikace 
7.  Smlouva o dílo – kácení a prořez stromů na p. č. 31/1 
8.  Záměr změny zástavby na p. č. 140/90 a násl. 
9.  Územní studie Trnová – II. etapa 
10. Různé –  
11. Diskuse 
12. Závěr 

6/ 0 / 0 

135/19 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje rozpočtové opatření 2/2017. 6/ 0 / 0 

136/19 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o dílo na kácení a prořez stromů na parcele č. 31/1 mezi panem 6/ 0 / 0 
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Šimonem Marešem a obcí Trnová. 
137/19 Zastupitelstvo obce Trnová zamítá Záměr změny zástavby na p. č. 140/90, 140/92 a 140/195 od společnosti 

PlanPoint. 
6/ 0 / 0 

138/20 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 20. zasedání: 
1.  Zahájení 
2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.  Kontrola usnesení 
4.  Schválení programu 
5.  Rozpočtové opatření č.3/2017 
6.  Územní studie Trnová – II. Etapa 
7.  Smlouva o věcném břemenu – stavba „Revitalizace trati Praha-Vranné nad Vltavou-Čerčany“ 
8.  Projednání registrace a vstupu obce do Svazu měst a obcí ČR 
9.  Projednání výstavby RD na parcele k. č. 139/151 
10. Diskuse 
11. Závěr 

7/ 0 / 0 

139/20 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje rozpočtové opatření 3/2017. 7/ 0 / 0 

140/20 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí Trnová a 
Správou železniční dopravní cesty a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

7/ 0 / 0 

141/20 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje vstup obce Trnová do Svazu měst a obcí České republiky a pověřuje 
starostu podáním přihlášky do SMO ČR. 

6/ 0 / 1 

142/20 Zastupitelstvo obce Trnová souhlasí se stavbou rodinného domu na parcele k. č. 139/151 dle předložené 
dokumentace. 

7/ 0 / 0 

143/21 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 21. zasedání: 
1.  Zahájení 
2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.  Kontrola usnesení 
4.  Schválení programu 
5.  Závěrečný účet za rok 2016 
6.   Rozpočtové opatření č. 4/2017 
7.  Projekt rodinného domu na p.č. 149/27 
8.  Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech 
9.  Smlouva o partnerství obcí Klínec a Trnová 

7/ 0 / 0 
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10. Příspěvek obce na provoz pošty Jíloviště 
11. Změna stavby před dokončením na p. č. 139/88 v k. ú. Trnová 
12. Záměr výstavby na p. č. 1/1, 239, 43/14 v k. ú. Trnová 
13. Diskuse 
14. Závěr 

144/21 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje účetní závěrku hospodaření obce a konečné znění závěrečného účtu obce 
Trnová za rok 2016. 
Revokace usnesení usnesením 193/27 

7/ 0 / 0 

145/21 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje upravené Rozpočtové opatření 4/2017 (vyškrtnutý paragraf 6171, položka 
5167, obec-školení). 

7/ 0 / 0 

146/21 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje záměr výstavby rodinného domu na parcele číslo 149/27 podle předložené 
dokumentace. 

7/ 0 / 0 

147/21 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi obcí Klínec a 
Trnová a pověřuje starostu obce Trnová uzavřením a podpisem Dohody. 

7/ 0 / 0 

148/21 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o partnerství mezi obcí Klínec a obcí Trnová a pověřuje starostu 
obce Trnová podpisem Smlouvy. 

7/ 0 / 0 

149/21 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Příspěvek obce na provoz pošty Jíloviště v hodnotě 50.000 Kč/rok 2017. 7/ 0 / 0 

150/21 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje změnu stavby před dokončením rodinného domu na parcele číslo 139/88 
podle předložené dokumentace. 

7/ 0 / 0 

151/21 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje předložený záměr a studii – Výstavba rodinného domu se stavbami stájí 
pro koně – na p. č. 1/1, 239 a 43/13, které jsou v souladu s požadavky obce Trnová na zastavění předmětného 
území, a účel využití neodporuje návrhu Územního plánu obce Trnová. Po vypracování projektové dokumentace 
k územnímu řízení a stavebnímu povolení bude tato stavebníkem předložena zastupitelstvu k posouzení 
z hlediska dodržení regulativ obsažených v Návrhu územního plánu obce Trnová. 

7/ 0 / 0 

152/22 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 22. zasedání: 
1.  Zahájení 
2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.  Kontrola usnesení 
4.  Schválení programu 
5.  Rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019 
6. Smlouva o provedení stavby na cizím pozemku - 160/4, 160/5,160/6, 160/7 mezi Obcí Trnová a Krajskou 
správou silnic Středočeského kraje. 

4/ 2 / 0 



SCHVÁLENÁ USNESENÍ - VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018 
 

22 

 

7.  Schválení projektu rodinného domu na p. č. 139/1 
8.  Projednání změny stavby před jejím dokončením na p. č. 140/90,140/92,140/195 a 140/289. 
9.  Schválení změny projektu rodinného domu na p. č. 139/97 
10. Projednání požadavku vlastníka p. č. 22 o nájmu či případném odkupu pozemku do vlastnictví obce. 
11. Projednání a schválení dohody o obsahu věcného břemene užívání č. p. 80. 
12. Diskuse 
13. Závěr 

153/22 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 a 2019. 6/ 0 / 0 

154/22 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o provedení stavby na cizím pozemku - 160/4, 160/5,160/6, 160/7 
mezi Obcí Trnová a Krajskou správou silnic Středočeského kraje a pověřuje starostu podpisem této Smlouvy. 

6/ 0 / 0 

155/22 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje záměr výstavby rodinného domu na parcele k.č.139/1 podle předložené 
dokumentace. 

6/ 0 / 0 

156/22 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje předloženou studii změny stavby před jejím dokončením na p. č. 
140/90,140/92,140/195 a 140/289. 

6/ 0 / 0 

157/22 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje záměr výstavby rodinného domu na parcele k.č.139/97 podle předložené 
dokumentace s tím, že nebude překročena povolená zastavěnost 25%. 

6/ 0 / 0 

158/22 Zastupitelstvo obce Trnová souhlasí s odkupem pozemku č.22 a doporučuje projednání nové ceny za metr 
čtvereční s panem Schlogerem. 

4/ 1 / 1 

159/22 Zastupitelstvo schvaluje dohodu o obsahu věcného břemene o užívání č. p. 80. 4/ 2 / 0 

160/23 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 23. zasedání: 
1.  Zahájení 
2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.  Kontrola usnesení 
4.  Schválení programu 
5. Projednání a schválení dokumentace RD na p.č. 140/198 
6. Projednání a schválení dokumentace RD na p.č. 139/218 
7. Projednání a schválení umístění rekr.objektů na p.č. 59/16 ,110/14 
8. Projednání a schválení dokumentace RD na p.č. 139/249, 139/251 
9. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2017 
10. Projednání a schválení dodatku č. 2 smlouvy o dílo – údržba komunikací – pí Schlogerová 
11. Projednání a schválení dodatku přístupové smlouvy ke smlouvě o vytvoření DSO VOK Mníšek pod Brdy 
12. Projednání a schválení dodatku č. 3 ke stanovám DSO VOK Mníšek pod Brdy včetně jejich příloh 

7/ 0 / 0 
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13 Rekreační chaty - řešení septiků, přestaveb, kolaudací apod. 
14. Územní plán – připomínky, řešení, urychlení 
15. Cesta pro pěší od kruhového objezdu k autobusové zastávce 
16. Právní výzva majitelům pozemků s povrchovými komunikacemi, osvětlením apod. 
17. Diskuse 
18. Závěr 

161/23 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje záměr výstavby rodinného domu na parcele k. č. 140/198 podle předložené 
dokumentace. 

7/ 0 / 0 

162/23 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje umístění rekreačních objektů na p.č. 59/16 a 110/14. Stavba bude realizována za 
splnění podmínek, které vycházejí z navrhovaného nového Územního plánu a jsou ve znění: Území je určeno výhradně pro 
využití s funkcí rekreace. Nepřípustné je umístění staveb odpovídajících typu BI (plochy pro bydlení čistě v rodinných 
domech), BV(plochy pro bydlení venkovské) nebo rekonstrukce stávajících rekreačních objektů na takovéto stavby. 
Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 15 % celkové plochy pozemku, včetně všech zpevněných ploch (komunikace, bazény, 
apod.). V území jsou přípustné pouze přízemní rekreační objekty s možným využitelným podkrovím. Maximální výše 
objektů nepřesáhne 6 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy. 

5/ 0 / 1 

163/23 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje záměr výstavby rodinných domů na parcelách k. č. 139/249 a 139/251 
podle předložené dokumentace.  

6/ 0 / 0 

164/23 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje rozpočtové opatření RO 8/2017. 4/ 0 / 2 

165/23 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo mezi obcí Trnová a paní Schlogerovou na 
údržbu komunikací. 

5/ 0 / 1 

166/23 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dodatek Přístupové smlouvy ke smlouvě o vytvoření DSO VOK Mníšek 
pod Brdy. 

6/ 0 / 0 

167/23 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dodatek č. 3 ke Stanovám DSO VOK Mníšek pod Brdy včetně jejich 
příloh. 

6/ 0 / 0 

168/23 Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje starostu a místostarostu obce, aby:  
a) vyzvali majitelé zahrádek a chat katastru obce Trnová k doložení způsobu čištění a vyvážení septiků a žump 
za poslední tři roky;  
b) nechali odbornou firmou prověřit, zda septiky a žumpy u chat jsou v souladu se stavebním povolením a zda 
neměly být namísto nich pouze suchá WC, zda obsah septiků a žump namísto vyvážení neodtéká nebo 
neprosakuje volně do lesního porostu či do polí;  
c) v případě zjištěných nedostatku informovali Českou inspekci životního prostředí;  
d) nechali ověřit, zda zastavěné plochy rekreačních objektů v katastru obce Trnová jsou v souladu s 

5/ 0 / 1 
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deklarovanou zastavěnou plochou;  
e) vyžádali od majitelů přestavených nebo jinak rozšířených původních staveb dle katastru nemovitostí stavební 
povolení a kolaudační rozhodnutí;  
f) v případě, že majitelé nedoloží příslušné dokumenty, byly přijaty ve spolupráci se Stavebním úřadem v 
Mníšku pod Brdy a Vodoprávním úřadem Černošice příslušné právní kroky.  

169/23 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu obce, aby okamžitě vstoupili do jednání s panem architektem 
Maryškou a přizvali jej k projednání předložených připomínek a urgovali dokončení Územního plánu obce Trnová. 

6/ 0 / 0 

170/24 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 24. zasedání: 
1.  Zahájení 
2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.  Kontrola usnesení 
4.  Schválení programu 
5.  Rozpočtové opatření č.9/2017 
6.  Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2018 
7.  Projednání nabídky VRV na zajištění inž.činností – připojení obce na svazek mníšeckého regionu – přiváděcí 
řád 2 

8.  Nabídka VRV – připojení obce na sv.mníšeckého regionu – model udržitelnosti OPŽP 
9.  Projednání studie – revitalizace parku a vodního biotopu na parcele č. 32 a 31/1 
10. Schválení záměru výstavby RD na pozemku k.č. 139/218 
11. Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících 

vodovodů a kanalizací 
12. Diskuse 
13. Závěr 

6/ 0 / 0 

171/24 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje rozpočtové opatření RO 9/2017. 6/ 0 / 0 

172/24 Zastupitelstvo obce Trnová akceptuje nabídku společnosti VRV, Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s. na 
inženýrskou činnost v souvislosti s výstavbou přiváděcího řadu 2 a pověřuje starostu v dalším jednání a uzavření 
Příkazní smlouvy. 

6/ 0 / 0 

173/24 Zastupitelstvo obce Trnová souhlasí s nabídkou společnosti VRV na Zpracování Modelu udržitelnosti projektu 
Přiváděcího řadu 2. 

5/ 0 / 1 

174/24 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje záměr výstavby rodinného domu na parcele p. č. 139/218 podle předložené 
dokumentace. 

6/ 0 / 0 

175/25 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 25. zasedání: 6/ 0 / 0 
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1.  Zahájení 
2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.  Kontrola usnesení 
4.  Schválení programu 
5.  Schválení rozpočtu na rok 2018 
6.  Projekt RD na p. č. 1/1, 1/2, 43/13, 241, 239 
7.  Projekt RD na p. č. 146/22 
8.  Dodatek č. 1 k dohodě o úpravě vzáj. práv a povinností mezi vlastníky provozně 
souvisejících vodovodů a kanalizace 
9.  Projednání a schválení příspěvku seniorům za rok 2017 
10. Rozpočtové opatření č. 10 
11. Jmenování inventarizační komise  
12. Schválení Smlouvy o pachtu a komplexním provozování vodohospodářského 
infrastrukturního majetku 
13. Diskuse 
14. Závěr 

176/25 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Rozpočet na rok 2018 dle přiložené podrobné specifikace rozpočtu ze dne 
1. 12. 2017 s celkovým schodkem 1.762.800,- Kč. 

6/ 0 / 0 

177/25 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje s výhradou záměr výstavby RD na pozemcích p. č. 1/1, 1/2, 43/13, 241, 239 
dle předloženého projektu. Zastupitelstvo požaduje, aby stavebník zajistil výstavbu přístupové veřejné 
komunikace před kolaudací stavby a aby napojování splaškové kanalizace bylo provedeno bez zásahu do 
povrchu veřejné komunikace. 

6/ 0 / 0 

178/25 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje záměr výstavby rodinného domu na pozemku p. č. 146/22 podle 
předložené dokumentace. 
 

6/ 0 / 0 

179/25 Zastupitelstvo obce Trnová souhlasí s Dodatkem č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností mezi 
vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizace a pověřuje starostu podpisem Dodatku. 
Pro   – Václav Jindřich, Jaroslav Mašek, Miroslav Nezbeda, Štefan Moravčík 
Proti – Alexandr Kopeckij, Hynek Opolecký   

4/ 2 / 0 

180/25 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje příspěvek seniorům za rok 2017 
ve výši 1.200,-Kč/osobu. 

6/ 0 / 0 

181/25 Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje v souladu s obecními zvyklostmi starostu obce schválením závěrečného 5/ 0 / 1 
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rozpočtového opatření roku 2017. 
182/25 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dodatek č. 2. Smlouvy o pachtu a komplexním provozování 

vodohospodářského infrastrukturního majetku. 
4/ 0 / 2 

183/26 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 26. zasedání: 
1.  Zahájení 
2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.  Kontrola usnesení 
4.  Schválení programu 
5. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 
6. Úprava odměn zastupitelů dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
7. Uvolnění funkce starosty 
8. Informace:  
    rozbor hospodaření obce k 31. 12. 2017 + rozp. opatření č. 10 
9. Provedení studie na výstavbu OÚ na pozemku č. 22 
10. Rekonstrukce a údržba osvětlení v obci 
11. Neuposlechnutí výzvy na odstranění černé skládky na pozemku p. č. 139/147-návrh řešení -řešení 
12. Volba člena kontrolní komise 
13. Vypsání výběrového řízení na realizaci Přiváděcího řadu č. 2 pitné vody 
14. Schválení výstavby RD na p. č. 139/259 
15. Schválení výstavby RD na p. č. 139/208 a 139/212 
16. Diskuse 
17. Závěr 

7/ 0 / 0 

184/26 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Střednědobí výhled rozpočtu na rok 2020 dle přiložené podrobné 
specifikace. 

7/ 0 / 0 

185/26 Zastupitelstvo obce Trnová stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc 
v následujících částkách:  
starosta   24.593,- Kč,  
místostarosta  12.000,- Kč,  
předsedové výboru    2.459,- Kč,  
člen zastupitelstva    1.230,- Kč. 
Revokace usnesení usnesením 194/27, kterým se nahražuje resp. doplňuje text: 

starosta, Štefan Moravčík    24.593,- Kč,  

4/ 3 / 0 
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místostarosta, Miroslav Nezbeda   12.000,- Kč,  
předseda finančního výboru, Václav Jindřich    2.459,- Kč, 
předseda sociálního výboru, Jaroslav Mašek    2.459,- Kč,  
předseda výboru místního hospodářství,  
   Miroslav Vojtěchovský – písemně odměnu odmítl 
předseda kontrolního výboru, Alexandr Kopeckij – písemně odměnu odmítl 
člen zastupitelstva, Hynek Opolecký – písemně odměnu odmítl 

 
186/26 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje, aby starosta oslovil projekční případně architektonickou kancelář 

k vypracování předběžné studie a orientačního projektu na realizaci obecního úřadu na pozemcích p. č. 22, 
139/2 a 139/246 s případným využitím budovy stávajícího obecního úřadu. 

7/ 0 / 0 

187/26 Zastupitelstvo obce Trnová ukládá starostovi, aby oslovil profesionální firmu k provedení auditu veřejného 
osvětlení, k provádění běžné údržby a k rekonstrukci veřejného osvětlení v obci za účelem předložení nabídky 
na zajištění této činnosti. 

7/ 0 / 0 

188/26 Zastupitelstvo obce Trnová ukládá starostovi, aby prostřednictvím právníka obce dal podnět Přestupkové 
komisi Mníšku pod Brdy k zahájení řízení na vyřešení nepořádku na pozemku p. č. 139/147, který dlouhodobě 
narušuje vzhled obce. 

7/ 0 / 0 

189/26 Zastupitelstvo obce Trnová volí členem kontrolního výboru Libuši Hronkovou. 7/ 0 / 0 

190/26 Zastupitelstvo obce Trnová ukládá starostovi, aby do deseti dní od konání tohoto zasedání zastupitelstva vypsal 
výběrové řízení na realizaci Přiváděcího řadu č. 2. pitné vody. 

7/ 0 / 0 

191/26 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje záměr výstavby rodinného domu na pozemku p. č. 139/259 podle 
předložené dokumentace s výhradou k výšce a požaduje dodržení maximální výše RD do 8 m nad niveletou 
rostlého terénu. 

7/ 0 / 0 

192/27 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 27. zasedání: 
 1.  Zahájení 
 2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 3.  Kontrola usnesení 
 4.  Schválení programu 
 5. Plnění Usnesení 168/23 
 6. Plnění usnesení 186/26 – Studie na realizaci obecního úřadu na pozemcích p. č. 22, 139/2 a 139/246  
 7. Plnění usnesení 187/26 – Příprava auditu veřejného osvětlení, provádění běžné údržby a rekonstrukce 
veřejného osvětlení v obci.  

6/ 0 / 0 
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 8. Plnění usnesení 188/26 – Podnět Přestupkové komisi v Mníšku pod Brdy. 
 9. Plnění usnesení 190/26 – Výběrové řízení na Přiváděcí řad č. 2 pitné vody. 
10. Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 144/21  
11. Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 185/26  
12. Rozpočtové opatření č. 1/ 2018 
13. Zpráva o pochybeních starosty obce. 
14. Schválení výstavby RD na p.č. 139/222 
15. Rozpočtové opatření č. 2/ 2018 
16. Zrušení směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu z 18. 12. 2014 
17. Schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2018 
18. Diskuse 
19. Závěr 

193/27 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje revokaci usnesení č. 144/21 ze dne 19. 6. 2017 textem: 
Zastupitelstvo obce Trnová schválilo účetní uzávěrku hospodaření obce a konečné znění závěrečného účtu obce 
Trnová za rok 2016. 
1. Byly projednány následující doklady uzávěrky obce a doklady závěrečného účtu obce: 

a) Rozbor hospodaření k 31. 12. 2016 včetně tabulkové části komentáře 
b) Fin 2-12M k 31. 12. 2016 
c) Rozvaha k 31. 12. 2016 
d) Příloha k roční uzávěrce k 31. 12. 2016 
e) Výkaz zisku a ztrát výsledovka Uč OÚPO 4-2 k 31. 12. 2016 
f) Finanční vypořádání roku 2016 0 
g) Doklady provedené inventarizace 
h) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce roku 2016 provedeného pracovníky SKÚ dne 19. 4. 2017, jejíž 

závěr byl bez připomínek 
i) Protokol o schvalování účetní uzávěrky 

2. Veškeré doklady jak uzávěrky obce, tak závěrečného účtu byly zastupitelstvem obce projednány bez 
připomínek. 

3. Konstatuje, že veškeré doklady uzávěrky i závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce 
byly k dispozici na vyjádření občanů od 2. 6. 2017 do 19. 6. 2017 s tím, že občané žádné připomínky 
neuplatnili. 

4. Na základě daných skutečností tudíž zastupitelstvo obce schvaluje uzávěrku obce závěrečný účet obce za rok 

6/ 0 / 0 
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2016 včetně veškerých dokladů a zprávy o přezkoumání hospodaření obce pracovníky SKÚ bez výhrad. 
194/27 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje doplnění usnesení 185/26 ze dne 31. 1. 2018 textem: 

starosta, Štefan Moravčík    24.593,- Kč,  
místostarosta, Miroslav Nezbeda   12.000,- Kč,  
předseda finančního výboru, Václav Jindřich   2.459,- Kč, 
předseda sociálního výboru, Jaroslav Mašek   2.459,- Kč,  
předseda výboru místního hospodářství, Miroslav Vojtěchovský – písemně odměnu odmítl 
předseda kontrolního výboru, Alexandr Kopeckij – písemně odměnu odmítl 
člen zastupitelstva, Hynek Opolecký – písemně odměnu odmítl 

6/ 0 / 0 

195/27 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje záměr výstavby rodinného domu na pozemku p. č. 139/222 podle 
předložené dokumentace. 

5/ 0 / 1 

196/27 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje rozpočtové opatření 2/2018. 6/ 0 / 0 

196/28 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje program 28. zasedání: 
1. Zahájení  
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
3. Schválení programu  
4. Zrušení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z 18. 12. 2014  
5. Schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2018  
6. Revokační usnesení, doplnění usnesení č.176/25  

4/ 0 / 0 

197/28 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje zrušení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 18. 
12. 2014 pro její neplatnost. 

4/ 0 / 0 

198/28 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1 / 2018. 4/ 0 / 0 

199/28 Tímto revokačním unesením schvaluje zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2018 na jednotlivé paragrafy. Tento 
dokument nebude již zveřejňován, neboť žádné finanční údaje schváleného rozpočtu se nemění, pouze není 
rozepsán na jednotlivé položky, ale pouze na paragrafy. Toto revokační usnesení nahrazuje usnesení č. 176/25. 

4/ 0 / 0 

200/29 Zastupitelstvo obce schvaluje tyto body programu 29. Zasedání zastupitelstva obce: 
1. Zahájení  
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
3. Schválení programu  
4. Kontrola usnesení 
5. Rozpočtové opatření č. 3/2017  
6. Zrušení usnesení č. 188/26  

6/ 0 / 1 
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7. Různé 
8. Diskuze 
9. Závěr 

201/29 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018. 7/ 0 / 0 

202/29 Zastupitelstvo obce Trnová ruší usnesení č. 188/26, bylo provedeno nápravné opatření. 7/ 0 / 0 

203/30 Zastupitelstvo obce schvaluje tyto body programu 30. mimořádného zasedání zastupitelstva obce:  
Zahájení 
Určení zapisovatele a ověřovatelů 
Schválení programu 
Schválení výsledku výběrového řízení „Připojení obce Trnová na SV Mníšeckého regionu“ 
Diskuze 
Závěr 

7/ 0 / 0 

204/30 Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí výběrové komise na zhotovení stavby napojení obce Trnová na 
přivaděč SV Mníšeckého regionu a to firmu Stavitelství Řehoř s.r.o., Dr. Jánského 411, Černošice. Současně 
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

7/ 0 / 0 

205/30 Zastupitelstvo obce po prostudování nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací na výstavbu RD na 
pozemcích p.č. 139/208 a 139/212 v k.ú. Trnová u Jíloviště z důvodu, že projektovaná stavba přesahuje povolený 
výškový limit o 150 cm. 

7/ 0 / 0 

206/31 Zastupitelstvo obce schvaluje  program 31. mimořádného zasedání, rozšířený  o dva schválené body  .:  
1.Zahájení 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení 
4. Schválení programu 
5. Dodatek mandátní smlouvy Obec x účetní firma 
6. Dodatek smlouvy o uskladnění posypového materiálu obce 
7. Stavební úprava  - chata č.e. 010 
8 . Závěrečný účet obce 2017 - projednání 
9. Převedení komunikace č. III/0041 a1 a III/0041 a2 do místních komunikací 
10. Převzetí komunikace III/0041 a ( včetně pozemku p.č. 170) do majetku obce 
11. Smlouva o zajištění autorského dozoru – připojení obce na SV Mníšeckého regionu 
12. Dokumentace RD na p.p.č. 139/114 
13. Dokumentace RD na p.č. 139/155 

7/ 0 / 0 
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14. Rozpočtové opatření č. 4/2018 
15. Výzva vlastníkům pozemků p.č. 140/89 a 140/91 , 139/169 na odstranění černé skládky a náletových dřevin 
17. Stanovení počet zastupitelů na volební období 2018-2022 
18. Diskuze 
19. Závěr  

207/31 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě s účetní firmou. 7/ 0 / 0 

208/31 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě na uskladnění posypového materilu. 7/ 0 / 0 

209/31 Zastupitelstvo obce schvaluje stavební úpravy chaty č. e. 010. 6/ 0 / 1 

210/31 Zastupitelstvo obce souhlasí s převedením komunikací č. III/0041 a1 a III/0041 a2 do místních komunikací.  7/ 0 / 0 

211/31 Zastupitelstvo obce souhlasí s převedením komunikace III/0041 a ( včetně pozemku p.č. 170 a p.č. . 220) do 
majetku obce. 

7/ 0 / 0 

212/31 Zastupitelstvo obce Trnová souhlasí s nabídkou firmy VRV na 5 konzultací v ceně 10.000,- Kč a pověřuje 
starostu uzavřením smlouvy. 

 

213/31 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby RD na p,č, 139/114 podle projektové dokumentace. 7/ 0 / 0 

214/31 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby RD na p.č.139/155 podle projektové dokumentace s výhradou, že 
je nutné zachovat maximální výšku stavby 9 m nad nivelitou rostlého terénu. 

5/ 0 / 2 

215/31 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 7/ 0 / 0 

216/31 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby vyzval vlastníky p.č. 139/169, 140/89 
a 140/91 k odstranění černé skládky, k vyřešení nepořádku a k posekání trávy na příslušných pozemcích, které 
dlouhodobě narušují vzhled obce. 

7/ 0 / 0 

217/31 Zastupitelstvo obce stanovuje počet zastupitelů na volební období 2018 – 2022 v počtu 7 (sedm) zastupitelů. 7/ 0 / 0 

218/32 Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené body programu 32. řádného zasedání zastupitelstva obce kromě 
bodů 7 a 15. 
1. Zahájení 
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 3. Kontrola usnesení 
 4. Schválení programu 
 5.  Schválení závěrky hospodaření obce a konečného znění závěrečného účtu obce za rok 2017 
6.   Dohoda o pracovní činnosti – odborný zástupce provozování vodovodu a kanalizace 
7. Zahájení aktivity spojené s auditem osvětlení obce a definitivním  vyřešením osvětlení . 
8. Dokončení opravy kruhového objezdu.  
9. Výzva k jednání právního zástupce JUDr. Kryla s vlastníky povrchů vozovek , chodníků a osvětlení. 

5/ 0 / 2 
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10. Jednání s panem Mgr. Kubíkem, právním zástupcem společnosti S.O.N.Y. ve věci předání čističky odpadních 
vod (či její rekonstrukce na náklady S.O.N.Y), vozovek, chodníků a osvětlení obci Trnová.  
11. Okamžité zahájení jednání s vlastníky povrchů pozemků od kruhového objezdu k Borové. 
12.  Zahájení opravy  historických sloupů vjezdové brány před OÚ. 
13. Dokončení šetření kolem nepovolených staveb a přestaveb chat na rodinné domky – pokud se takové 
vyskytují – v chatové oblasti.  
14. Uspořádání systému odpadového hospodářství v obci. 
15. Odstranění nevhodně skladovaného šrotu před garáží hasičů . 
16.  Příprava nové dopravní vyhlášky v obci 
17. Diskuze 
18. Závěr   

219/32  Zastupitelstvo obce Trnová  dnešního dne definitivně schválilo návrh uzávěrky hospodaření obce a konečného 
znění závěrečného účtu obce za rok 2017. 1/Byly projednávány následující doklady uzávěrky obce a doklady 
závěrečného účtu obce:   
a) Rozbor hospodaření k 31.12.2017 včetně tabulkové části a komentáře  
b)Výkaz Fin 2 -12M k 31.12.2017  
c)Rozvaha k 31.12.2017  
d)Příloha k roční uzávěrce k 31.12.2017  
e)Výkaz zisků a ztrát výsledovka Uč OÚPO 4-2 k 31.12.2017  
f)finanční vypořádání roku 2017 -  dotace na volby  
g) Doklady provedené inventarizace  
h) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce roku 20016 provedeného pracovníky SKÚ     dne 6.2.2017 jejíž závěr 
ve kterém byl konstatován nedostatek v provedení oficiálního zápisu o výsledku hospodaření a  usnesení roku 
2016, která budou napravena v projednání závěrečného účtu roku 2017.     
i)Protokol o schvalování účetní uzávěrky   
2/ Návrh hospodaření obce včetně uvedených dokladů byl v době od 29.5. do 14.6.2018 předložen ke zveřejnění 
jednak na tabuli obce, jednak na internetu k vyjádření. Veškeré uvedené dokumenty jsou k disposici pokud 
nejsou uvedeny na shora uvedených místech na obecním úřadu.. V uvedené době nebyly k žádnému dokladu 
účetní uzávěrky a závěrečnému účtu roku 2017 vysloveny žádné připomínky.  
Proto byl závěrečný účet při definitivním projednání s napravením nedostatku z provedené kontroly pracovníky 
SKÚ dne 25.6.2018 schválen bez výhrad. 

7/ 0 / 0 

220/32 Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou dohodu o pracovní činnosti s odborným zástupcem na provozování 7/ 0 / 0 
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vodovodní přípojky č.2 vodovodního řadu 
221/32 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k písemnému  oslovení  firmy, která opravu prováděla, aby se do 14 dnů 

ode dne doručení vyjádřila, zda má vůči obci pohledávky za opravu kruhového objezdu. 
7/ 0 / 0 

222/32 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby do 7 dnů  oslovil písemně  vlastníky povrchů vozovek, chodníků a 
osvětlení a vyzval je k  finanční participaci na údržbě , opravách a spotřebě elektrické energie.  

6/ 1 / 0 

223/32 Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje starostu obce, aby vstoupil do jednání s vlastníky pozemků , aby tyto 
pozemky předali s tím, že obce na nich míní vybudovat pěšinu pro pěší k autobusové zastávce z důvodu zajištění 
bezpečnosti chodců. 

6/ 1 / 0 

224/32 Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje starostu projednat s vlastníkem možnost převodu pozemku pod levým 
sloupem  při vjezdu do obce a provést zjištění finanční náročnosti oprav obou sloupů. 

4/ 0 / 3 

225/33 Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené body programu 33. řádného zasedání zastupitelstva včetně 
doplněného bodu. 
1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení 
4. Schválení programu 
5. Rozpočtové opatření č. 5/2018 
6. Přestavba chaty  na p.č. 59/36 
7. Vyjádření zastupitelstva k projektu rodinného domu na p. č. 139/77. 
8. Diskuze 
9. Závěr   

7/ 0 / 0 

226/33 Zastupitelstvo obce Trnová  schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018. 7/ 0 / 0 

227/33 Zastupitelstvo obce schvaluje projekt přestavby chaty na p. č. 59/36 v k. ú. Trnová. 7/ 0 / 0 

228/33 Zastupitelstvo obce nemá námitek k předložené projektové dokumentaci rodinného domu  na p.č. 139/177. 7/ 0 / 0 

229/34 Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené body programu 34. řádného zasedání zastupitelstva včetně 
doplněných bodů. 
1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení 
4. Schválení programu 
5. Smlouva o poskytování služby – URBITEX (hlášení rozhlasu) 
6. Smlouva o zřízení věcného břemene na poz. č. 218/22 

5/ 0 / 0 
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7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Trnová na provoz Pošty Partner 
Jíloviště. 

8. Dohoda o využití kapacit Mateřské školy Jíloviště. 
9. Smlouva o dodávce vody předané, Klínec – Trnová. 
10. Návrh na převzetí vodovodu a kanalizace na poz. č. 139/119, 139/261 a 17. 
11. Diskuze 
12. Závěr 

230/34 Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje uzavření smlouvy se spol. URBITEX a pověřuje starostu jejím podpisem. 5/ 0 / 0 

231/34 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o věcném břemeni mezi Obcí a ČEZ Distribuce (p.č. 218/22). 5/ 0 / 0 

232/34 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 50 tisíc korun na provoz Pošty Partner Jíloviště. 5/ 0 / 0 

233/34 Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu s obcí Jíloviště o využití kapacity Mateřské školy. 5/ 0 / 0 

234/34 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dodávce vody. 5/ 0 / 0 

   

   

   

 


