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Zápis z 31.  mimořádného zasedání zastupitelstva obce Trnová 
konaného dne 28.5. 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  Václava Jindřicha a Miroslava Vojtěchovského 
 
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 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 
14.Rozpočtové opatření č. 4/2018 
15. Diskuze 
16. Závěr  
 
Pan Opolecký - návrh na doplnění programu -  Výzva vlastníkům pozemků p.č. 
140/89 a 140/91 , 139/169 na odstranění černé skládky a náletových dřevin 
Hlasování : 7 pro 
 
Starosta – doplnění programu – stanovení počet zastupitelů na volební období 2018-
2022 
Hlasování 7 pro 
 
Návrh usnesení č. 206/31: 
Zastupitelstvo obce schvaluje  program 31. mimořádného zasedání, rozšířený  o dva 
schválené body  . 
Hlasování :  7 pro 
 
Usnesení č. 206/31 bylo schváleno 
 
Dodatek mandátní smlouvy s účetní firmou – zvýšení odměny na 8.000,- Kč/měs. 
 
Návrh usnesení  207/31  
zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě s účetní firmou 
Hlasování : 7 pro 
 
Usnesení č. 207/31 bylo  schváleno. 
 
Dodatek smlouvy o uskladnění zimního posypového materiálu – změna místa 
uložení. 
 
Návrh usnesení  208/31  
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě na uskladnění posypového 
materilu 
Hlasování : 7 pro 
 
Usnesení č. 208/31 bylo  schváleno. 
 
Stavební úprava chaty č.e. 010 
 
Návrh usnesení č. 209/31 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje stavební úpravy chaty č.e. 010 
Hlasováno :  6 pro,  1 se zdržel  
 
Usnesení č. 209/31 bylo schváleno 
 
 
 
 



 
Projednání závěrečného účtu obce :  
 
Starosta seznámil zastupitele se závěrečným účtem obce , který bude vyvěšen 
k připomínkám na úřední desce . 
Návrh závěrečného účtu roku 2017:  
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 bude 
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 budou dnem 29.5.2018  částečně uveřejněny na obecní 
desce a dále na internetu po dobu nejméně 15 dní. Po tomto datu bude závěrečný 
účet projednán zastupitelstvem definitivně s konečným výrokem. Veškeré doklady 
pro veřejnost jsou k nahlédnutí v kanceláři  obecního úřadu.         
 
 
Převedení komunikace č. III/0041 a1 a III/0041 a2 do místních komunikací  
 
Návrh usnesení 210/31: 
 
Zastupitelstvo obce souhlasí s převedením komunikací č. III/0041 a1 a III/0041 a2 do 
místních komunikací  
Hlasování : 7 pro 
 
Usnesení 210/31 bylo schváleno 
 
převzetí komunikace III/0041 a ( včetně pozemku p.č. 170 a p.č. 220 )do majetku 
obce. 
 
Návrh usnesení č. 211/31 
 
Zastupitelstvo obce souhlasí s převedením komunikace III/0041 a ( včetně pozemku 
p.č. 170 a p.č. . 220) do majetku obce. 
 
Hlasování : 7 pro 
 
Usnesení  č. 211/31 bylo schváleno 
 
 
Smlouva o zajištění autorského dozoru – připojení obce na SV Mníšeckého regionu 
s firmou VRV – kontrola prováděcí firmy, zda stavba přípojky probíhá   podle 
projektové dokumentace. 
 



Návrh usnesení  č. 212/31 
 
Zastupitelstvo obce Trnová souhlasí s nabídkou firmy VRV na 5 konzultací v ceně 
10.000,- Kč a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 
 
Usnesení č. 212/31 bylo schváleno  
 
Dokumentace RD na p.p.č. 139/114 
 
Návrh usnesení č. 213/31 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby RD na p,č, 139/114 podle projektové 
dokumentace. 
Hlasování : 7 pro 
 
Usnesení č. 213/31 bylo schváleno 
 
Dokumentace RD na p.p.č. 139/155 
 
Návrh usnesení č. 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. 
Hlasování : 5 pro, 2 se zdrželi 
 
Usnesení č. 214/31 bylo schváleno 
 
 
Rozpočtové opatření č. 4/2018 
 
Návrh usnesení č. 215/31 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 
Hlasování : 7 pro 
 
Usnesení č. 215/31 bylo schváleno 
 
Výzva vlastníkům pozemků p.č. 140/89 a 140/91 , 139/169 na odstranění černé 
skládky a náletových dřevin 
 
Návrh usnesení č. 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. 
Hlasování : 7 pro 
 
Usnesení č. 216/31 bylo schváleno. 
 
 



Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2018-2022. 
 
Návrh usnesení č. 217/31 
 
Zastupitelstvo obce stanovuje počet zastupitelů na volební období 2018 – 2022 
v počtu  7 (sedm) zastupitelů 
Hlasování 7 pro 
 
Usnesení č. 217/31 bylo schváleno 
 
Diskuze :  
p.Kopeckij – podnět občanky, že na příjezdové cestě od Jíloviště do Trnové lesem  
je zúžený profil vozovky vlivem rozrůstající se vegetace , což ztěžuje průjezd 
autobusů.  
Oslovit silniční odbor Středočeského kraje ke sjednání nápravy. 
 
 
 
 
Zapsala : Magdalena Dyršmídová  
 
Ověřovatelé :  Miroslav Vojtěchovský 
 
 
                       Václav Jindřich  
 
 
Starosta : Štefan Moravčík 
 
 
Zápis vyhotoven dne 28. 5. 2018  ve 20.50  hodin 

 


