OBEC TRNOVÁ
Trnová čp.80 25210 p.Mníšek pod Brdy, IČO: 00640701
Email: obec@obectrnova.cz
Tel: 734385845

Zápis z 30. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Trnová
konaného dne
23.4. 2018 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Trnová č. p. 80

Přítomni zastupitelé: Václav Jindřich, Miroslav Nezbeda, Štefan Moravčík,
Hynek Opolecký, Jaroslav Mašek, Miroslav Vojtěchovský, Alexandr Kopeckij
1.Zahájení
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Trnová bylo zahájeno v 19:00 hodin
starostou obce Štefanem Moravčíkem .
Přítomni byli všichni členové zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2) Zapisovatel a ověřovatelé
Předsedající určil zapisovatelkou zápisu paní Magdalenu Dyršmídovou
a ověřovatele zápisu pány Miroslava Nezbedu a Alexandra Kopeckého.
3) Kontrola usnesení.
Předseda kontrolního výboru konstatoval, že veškerá usnesení byla splněna kromě
usnesení , která vyžadují delší dobu pro realizaci.
4) Program :
1.Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Schválení programu
5. schválení výsledku výběrového řízení „Připojení obce Trnová na SV Mníšeckého
regionu“
6. Diskuze
7. Závěr

Návrh usnesení č. 203/30:
Zastupitelstvo obce schvaluje tyto body programu 30. mimořádného zasedání
zastupitelstva obce:
Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu
Diskuze
Závěr
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 203/30 bylo schváleno
Schválení výsledku výběrového řízení „ Připojení obce na SV Mníšeckého regionu“.
Pan Opolecký informoval, že dne 16.4 2018 výběrová komise vybrala ze dvou
došlých návrhů nejlevnější cenovou nabídku , kterou předložila firma Stavitelství
Řehoř, s.r.o. Navrhovaná částka je 3.980.980,- Kč včetně příslušné DPH.
Původně bylo osloveno pět firem, ale cenovou nabídku zaslaly pouze dvě firmy.
Návrh usnesení č. 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.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 204/30 bylo schváleno
Předsedající navrhl dodatečný bod programu – vyjádření zastupitelstva obce
k předložené projektové dokumentaci na výstavbu RD na pozemcích p.č. 139/208 a
139/212 v k.ú. Trnová u Jíloviště.
Hlasování : 7 pro
Navržený bod programu byl schválen.
Návrh usnesení č. 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.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 205/30 bylo schváleno.

Různé :
Starosta obce informoval o doručení dopisu občanů ohledně škod černou zvěří
v zahradách rodinných domů.
Sdělil, že obec Trnová každoročně přispívá Svazku mníšeckého regionu na zástřelné
částkou 10.000,- Kč .
Přesto dochází k devastaci pozemků, protože dle územního rozhodnutí nebylo
v příslušném území možno postavit jiné ploty, než z pletiva a podhrabových desek.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby vstoupil do jednání s příslušnými orgány
k projednání možnosti změny územního rozhodnutí s přihlédnutím k možnosti
zabezpečit pozemky pevnou podezdívkou po celém obvodu.
V poslední době se množí stížnosti občanů na škody způsobené černou zvěří.
Diskuze:
Pan Opolecký poukázal na existenci černé skládky na pozemcích severně od hlavní
příjezdové cesty.
Občanka upozorňuje na souš břízy, která stojí na komunikaci za hostincem (p.č. 163)
a žádá o její pokácení.

Zapsala : Magdalena Dyršmídová
Ověřovatelé : Miroslav Nezbeda
Alexandr Kopeckij
Starosta : Štefan Moravčík
Zápis vyhotoven dne 23.4.2018 v 20.30 hodin

