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

Zápis z 32.řádného zasedání zastupitelstva obce Trnová konaného
dne 25.6. 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
Řádné 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 Jaroslava Maška a Alexandra Kopeckého.
3) Kontrola usnesení.
Předseda kontrolního výboru konstatoval, že veškerá usnesení byla splněna kromě
usnesení , která vyžadují delší dobu pro realizaci. Rovněž nebylo dosud splněno
usnesení č. 215/31. Předseda kontrolního výboru vyzývá starostu, aby splněním
tohoto usnesením pověřil pana místostarostu.
4) Program :
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.
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
Návrh usnesení č. 218/32:
Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedenébody programu 32. řádného zasedání
zastupitelstva obce kromě bodů 7 a 15.
Hlasování : 5pro, 2 se zdrželi
Usnesení č. 218/32 bylo schváleno
5. Schválení závěrky hospodaření obce a konečného znění závěrečného účtu obce
za rok 2017.
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet roku 2017, který obsahuje:
Doklady závěrečného účtu

Doklady uzávěrky roku 2017
Doklady provedené inventarizace roku 2017
Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2016, provedený pracovníky SKÚ
Zastupitelstvo projednalo předaný návrh s tím, že jedinou výhradu, která byla
obsažena v zápisu kontroly, provedené pracovníky SKÚ , týkající se nedostatečným
dokladováním zápisu o projednávání závěrečného účtu za rok 2016, Toto bylo v
souladu s vytknutými chybami plně odstraněno při projednávání závěrečného účtu
roku 2017
Vzhledem k tomu, že jiné problémy se v hospodaření obce nevyskytly, ostatní části a
doklady závěrečného účtu roku 2017 je možno přijmout bez výhrad.
Veškeré doklady návrhu byly uveřejněny na obecní desce a dále podrobně na
internetu po dobu od 29.5.2018 do 14.6.2018. Po tomto datu je závěrečný účet
projednán zastupitelstvem definitivně dnešního dne s konečným výrokem. Veškeré
doklady závěrečného účtu roku 2017 pro veřejnost po dnešním projednání budou
buď uveřejněny na shora uvedených místech, nebo všechny na obecním úřadu.
Návrh usnesení č. 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.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 219/32 bylo schváleno.
6. Dohoda o pracovní činnosti – odborný zástupce provozování vodovodu a
kanalizace.Jedná se o to, že obec musí mít odborného zástupce , který se bude
starat o obecní vodovod, který je v současné době je výstavbě. Měsíční odměna
2495,- Kč
Návrh usnesení č. 220/32
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou dohodu o pracovní činnosti s odborným
zástupcem na provozování vodovodní přípojky č.2 vodovodního řadu
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 220/32 bylo schváleno.
8. Dokončení opravy kruhového objezdu.
Návrh usnesení 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.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 221/32 bylo schváleno.
9. Výzva k jednání právního zástupce JUDr. Kryla s vlastníky povrchů vozovek ,
chodníků a osvětlení
.
Návrh usnesení č. 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.
Hlasováno : 6 pro, 1 proti

Usnesení č. 222/32 bylo schváleno
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.
Pan Kopeckij navrhuje tento bod vyřadit z jednání , protože byl projednán
předchozím bodě .
Hlasování : 6 pro ,1 se zdržel
11. Okamžité zahájení jednání s vlastníky povrchů pozemků od kruhového objezdu k
Borové.
Návrh usnesení č. 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.
Hlasování : 6 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 223/32 bylo schváleno.
12. Zahájení opravy historických sloupů vjezdové brány před OÚ.Vyřešit osvětlení.
Pan Kopeckij navrhuje, aby oprava byla provedena komplexně, za prvé opravit
sloupy a za druhé vyřešit osvětlení.
Návrh usnesení č. 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.
Hlasování : 4 pro, 0 proti, 3 se zdrželi
Usnesení č. 224/32 bylo schváleno
13. Dokončení šetření kolem nepovolených staveb a přestaveb chat na rodinné
domky – pokud se takové vyskytují – v chatové oblasti.
Starosta : vlastníci chat mají stavební povolení či kolaudační rozhodnutí, žádná
z chat nebyla rekolaudována na rodinný dům. Pan Kopeckij – je divné, že někdo má
stavební povolení v ochranném pásmu lesa na chatu o cca 220 m2. Pan Opolecký –
v chatové oblasti byly postaveny nové „chaty“ , jejichž plochy naprosto
nekorespondují se zastavěnými plochami v katastru nemovitostí.

Místním šetřením pana starosty bylo zjištěno, že v chatové oblasti jsou postaveny
chaty , žádná stavba nebyla kolaudována jako rodinný dům.
14. Uspořádání systému odpadového hospodářství v obci.
Umístění nových kontejnerů , případně odstranění nevhodně umístěných kontejnerů
- starosta poukázal na to, že nikdo ze zastupitelů nepřišel s návrhem, kam další
kontejnery umístit. Kontejnery pro řadové rodinné domky – dotaz na investora stavby,
zda v objektu je počítáno s místem pro kontejnery na tříděný odpad. Pan Kopeckij
navrhuje, aby se obec pokusila koupit nějaký pozemek pro další kontejnery.
Zastupitelé se individuálně zaměří na možnost vytipování lokality pro umístění
nových kontejnerů s termínem do 1.9.2018.
16. Příprava nové dopravní vyhlášky v obci.
Nutnost vyřešit dlouhodobé stání osobních automobilů, parkování. Vypracovat
vyhlášku obce, konzultace s odborem dopravy a policií. Seznámit se s vyhláškami
ostatních obcí.
Diskuze : 0

Zapsala : Magdalena Dyršmídová
Ověřovatelé : Jaroslav Mašek
Alexandr Kopeckij

Starosta : Štefan Moravčík
Přílohy :
Protokol o schvalování účetní uzávěrky za rok 2017
Projednání závěrečného účtu obce za rok 2017
Zápis vyhotoven dne 28.5.2018

