
 
OBEC TRNOVÁ 

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

Tel: 734385845 
 

Zápis z 33. řádného zasedání zastupitelstva obce Trnová konaného dne 
27.8. 2018 od 19:00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Trnová č. p. 80 
 
Přítomní zastupitelé: Václav Jindřich,  Miroslav Nezbeda, Štefan Moravčík, 
Hynek Opolecký, Jaroslav Mašek, Miroslav Vojtěchovský, Alexandr Kopeckij  
 

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). 

 
Zapisovatel a ověřovatelé 
Předsedající určil zapisovatelkou zápisu paní Magdalenu Dyršmídovou a ověřovatele zápisu 
pány  Václava Jindřicha a Miroslava Vojtěchovského. 
 
 Kontrola usnesení. 
 Předseda kontrolního výboru konstatoval, že od 32. zasedání ZO z 25/6 2018 nebyla panem 
starostou splněna usnesení 221/32 z 25/6, č. 222/32 z 25/6 , č. 223/32 z 25/6 a č. 224/32 z 
25/6 a další dvě pověření už mimo usnesení, ale stejně významná. Požádal současně, aby v 
zápise bylo uvedeno doslovně jeho následující zjištění a stanovisko a následné kroky 
kontrolního výboru: 
 "V této souvislosti považuji, jako předseda kontrolního výboru, za povinnost seznámit 
zastupitelstvo obce s alarmující situací související s výkonem funkce pana starosty. Jeho 
přístup k usnesení a následným interpelacím kontrolního výboru považuji za starostův projev 
absolutního nezájmu o otázky, které nejvíce zajímají občany Trnové, týkají se jejich života, 
svým zcela laxním postojem a nezájmem projevuje tímto způsobem taktéž i neúctu k 
zastupitelstvu obce, které ho ve svých usneseních pověřilo konkrétními úkoly a očekávalo od 
pana starosty adekvátní odpověď a výsledky, tak, jak se sluší na starostu, který svou práci 
bere zodpovědně v duchu svého slibu, který učinil na počátku volebního období před občany 
Trnové. Svůj nihilistický postoj nezměnil ani přes několikeré upozornění pana starosty 
předsedou KV Kopeckým. Na jeho vytýkací dopis ze 7/8 2018 reagoval pan starosta 13/8 
3018 zmatečními několikaslovními odpověďmi, dokonce mimo téma, zcela nedostačujícím 
způsobem a na jednu otázku nebylo odpovězeno vůbec, navíc, vzhledem ke zmatečnosti 
odpovědí mimo zacílení otázek si zřejmě popletl i pořadí otázek, které mu byly předloženy a 
odpověděl zcela mimo téma usnesení. Toto pochybení bylo A. Kopeckým panu starostovi 
vytknuto dalším dopise ještě téhož dne, tedy 13.8. v němž nejen zmiňovaná pochybení či 
absentující odpovědi k plnění usnesení byly starostovi vyčteny, ale v souvislosti s jeho 
nedostačujícími odpověďmi byl pan starosta požádán, aby se vší vážností předsedovi 



kontrolního výboru seriozně odpověděl a především konal. Do dnešního dne pan starosta na 
požadavky zastupitelů za Čistou Trnovou nereagoval, na uvedený dopis neodpověděl a do 
dnešního dne, tedy do 27.8. 2018, ani po 62 dnech nic nevykonal a ani nepožádal 
zastupitelstvo o pomoc. Tím pádem došlo k tomu, že nesplnil následující usnesení a ani 
nereagoval na dva zásadní projednávané body - osvětlení obce a ČOV:  

1. 221/32 z 25/6  

Návrh usnesení 221/32 z 25/6 - DOKONČENÍ KRUHOVÉHO OBJEZDU  

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.  

Odpověď pana starosty 13/8 2018 : Firma byla písemně oslovena, čekáme na odpovědˇ.  

Doplňující dotaz KV: Kdy jste oslovil firmu, kdy uplynulo 14 dní od doručení - prosím ukázat 
kopii textu a zápis v knize pošty - co jste dělal po 14 denní lhůtě? jaké další kroky, aby bylo 
splněno usnesení z 25/6/2018? prosím o doložení...  

zůstalo zcela bez odpovědi  

2. č. 222/32 z 25/6  

Návrh usnesení č. 222/32 z 25/6 - PARTICIPACE MAJITELŮ VOZOVEK ÚDRŽBA  

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.  

Odpověď pana starosty 13/8 2018 : Zjistit vlastníky nebylo možné z důvodu opravy a 
instalace počítačové soustavy, požádám ZO o nový termín.  

Doplňující dotaz KV:  

Od kdy byla prováděna oprava a jak dlouho? My nemáme nikde zaneseno, kdo je vlastníkem, 
abychom to museli zjišťovat přes počítač? Vyzvali jsme alespoň SONY, většinového 
vlastníka, jímž jsme si jisti? 25/6 oslovit se mělo do 7 dní = 2. července nejpozději - nyní je 
13.srpna - rekonstrukce počítačové soustavy trvala 41 dní? Prosím ukázat kopii textu a zápis v 
knize pošty.  

zůstalo zcela bez odpovědi  

3. č. 223/32 z 25/6  

Návrh usnesení č. 223/32 z 25/6 - PĚŠINA KE KRUHOVÉMU OBJEZDU  

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.  



Odpověď pana starosty 13/8 2018 : Je v jednání s vlastníkem , řeší se technické zabezpečení.  

Doplňující dotaz KV:  

Technické zabezpečení bylo domluveno už dávno - pan Schloger a pan Jindřich, sám pan 
Jindřich na poradě zastupitelů mluvil o detailech řešení a o tom, že je třeba jen vyřešit 
pozastavení dopravy z důvodů bezpečnosti. Souhlas od pana Kubíka máme, nebo ani to ne? 
Prosím o předložení kopie písemné komunikace s vlastníky, pokud s ním jednáme a zápis v 
knize pošty...  

zůstalo zcela bez odpovědi  

4. č. 224/32 z 25/6  

Návrh usnesení č. 224/32 z 25/6 - OPRAVA HISTORICKÝCH SLOUPŮ  

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  

Odpověď pana starosty 13/8 2018 : Veřejné osvětlení řešit po předání obci.  

Doplňující dotaz KV:  

Toto není odpověď na otázku, zřejmě došlo k informačnímu šumu či absolutnímu 
nepochopení otázky.  

5. Zahájení aktivity spojené s AUDITEM OSVĚTLENÍ OBCE A DEFINITIVNÍM 
VYŘEŠENÍM OSVĚTLENÍ hodného začátku 21.století  

Odpověď pana starosty 13/8 2018 : Tyto záležitosti se dlouhodobě řeší soudně  

Doplňující dotaz KV:  

Audit osvětlení není třeba řešit soudní cestou a ani ho soudní cestou, natož dlouhodobě, 
neřešíme. Pro pochopení dotazu - šlo o to, aby se zahájil audit osvětlení a k tomu patřičná 
firma, tudíž žádné orgány justice k takovému drobnému kroku nepotřebujeme.  

6. Jednání s panem Kubíkem, právním zástupce 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.  

(Tento úkol je nesplněn už řadu měsíců bez vysvětlení prolongace.)  

Odpověď pana starosty 13/8 2018 :  

Zde zůstala odpověď pana starosty zcela opomenuta  

 



Starosta k jednotlivým výše uvedeným bodům sdělil: 

Usnesení č. 221/32 – dopis byl odeslán dne 27.7.2018 , doposud však firma neodpověděla, 
takže obec může oslovit jinou firmu  

Usnesení č. 222/32 – zastupitelstvo obce po diskuzi doporučilo tyto záležitosti řešit později, 
úkol však nadále trvá 

Usnesení č. 223/32 – všichni vlastníci byli osloveni  písemně, jejich reakce byla zamítavá. 
Zastupitelstvo obce po diskuzi doporučuje oslovit vlastníky znovu , úkol nadále trvá. 

Usnesení č. 224/32 -  tento bod byl omylem v odpovědi  přehozen – bylo jednáno s vlastníky 
uvedeného sloupu a přesto, že se nehlásí k vlastnictví, tak souhlasí s převodem na obec  
(písemně doručen souhlas). Zastupitelstvo obce doporučuje vlastnictví prověřit v katastru 
nemovitostí. 

K doplňujícímu dotazu – veřejné osvětlení – doporučuje osvětlení řešit jako celek po předání 
obci, zastupitelstvo navrhuje oslovit vlastníky 

ČOV – předání obci vozovky, chodníky a osvětlení  - soudní řízení nebylo ještě ukončeno, 
ostatní řešeno ve výše uvedených bodech. 

 Program : 

 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. Diskuze 

  8. Závěr  

 Starosta navrhl doplnění programu o další bod, a to vyjádření zastupitelstva  k projektu 
rodinného domu na p.č. 139/77. 

Hlasování :   7 pro, 0, 0 

Návrh usnesení č. 225/33: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené body programu 33. řádného zasedání 
zastupitelstva včetně doplněného bodu. 
 



Hlasování :  7 pro, 0, 0 
 
Usnesení č. 225/33 bylo schváleno 

 Schválení rozpočtového opatření č. 5/2018 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 5/2018 

Návrh Usnesení č. 226/33 : 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 
 
Hlasování :  7 pro, 0, 0 
 
Usnesení č. 226/33 bylo schváleno. 
 
Přestavba chaty na pozemku p.č. 59/36 
Zastupitelům byl předložen projekt přestavby, nebyly shledány závady 
 
Návrh usnesení  227/33  
Zastupitelstvo obce schvaluje projekt přestavby chaty na p.č. 59/36 v k.ú. Trnová . 
 
Hlasování : 7 pro, 0 , 0 
 
Usnesení č. 227/33 bylo  schváleno. 
 
Projekt rodinného domu na pozemku p.č. 139/177 
Zastupitelstvo posoudilo předložený projekt z hlediska dodržení podmínek příslušného 
územního rozhodnutí a neshledalo závady. 
 
Návrh usnesení č. 228/33 
 
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předložené projektové dokumentaci rodinného domu  na 
p.č. 139/177 
 
Hlasováno :  7 pro,  0, 0  
 
Usnesení č. 228/33 bylo schváleno 
 
 
Diskuze :   
 
Starosta obce seznámil přítomné se závěry 3. kontrolní dne  na stavbě připojení obce Trnová 
na SV Mníšeckého regionu – přiváděcí řád 2 -   dne 27.8.2018. 
Sdělil, že vodovodní řád je položen v celé délce, provedeny jsou i práce ve VDJ Trnová. 
Zbývá osadit vodoměrnou šachtu včetně přepojení, zemní práce pro její osazení jsou již 
dokončeny. Šachta je objednána, termín dodání je cca 3 týdny. Je reálný předpoklad, že 
přejímací řízení dokončené stavby proběhne začátkem měsíce října 2018. 
 
Dále starosta informoval, že obecnímu úřadu byla doručena stížnost občana obce na 
neutěšený stav okolí stanovišť kontejnerů na tříděný odpad.  



Konstatoval, že stávající kontejnery jsou přeplněny a občané ukládají tříděný odpad i mimo 
ně. Pověřuje paní Dyršmídovou, aby zjistila u svozové firmy  možnost častějšího vyvážení 
kontejnerů . Pokud toto nebude možné, je nutno objednat další kontejnery tak, aby kapacitně 
dostačovaly zvýšenému zájmu občanů o třídění odpadů. 
 
 
Zapsala : Magdalena Dyršmídová  
 
Ověřovatelé :  Václav Jindřich 
 
                        Miroslav Vojtěchovský 
 
 
 
Starosta : Štefan Moravčík 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne 27.8. 2018  v 21.40 hodin 

 


