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Zápis z 29.  řádného zasedání zastupitelstva obce Trnová konaného 
dne 29.3. 2018 od 18:00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Trnová č. p. 80 
 

 
Přítomni zastupitelé: Václav Jindřich,  Miroslav Nezbeda, Štefan Moravčík, 
Hynek Opolecký, Jaroslav Mašek, Alexandr  Kopeckij, Miroslav Vojtěchovský 
  
1)Zahájení 
Řádné zasedání zastupitelstva obce Trnová  bylo zahájeno v 18:07 hodin starostou 
obce Štefanem Moravčíkem . 
Přítomno bylo 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů 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 Vojtěchovského  a Jaroslava Maška 
 
3) Kontrola usnesení : 
Zastupitel Kopeckij poukázal na přijaté usnesení č.168/23 - nakládání s odpadními 
vodami  a případné nepovolené stavby v chatové oblasti. 
Starosta uvedl, že obě záležitosti jsou v řešení, byly zaslány výzvy k doložení 
stavebních povolení či souhlasů s užíváním  
Usnesení č.186/26 – projekt výstavby OÚ – je již v jednání s architektonickou 
kanceláří, která bude zpracovávat v nejbližší době dle zadání přípravu zakázky a 
koncept. 
Usnesení č. 187/26 – audit osvětlení , byly  osloveny 3 firmy a čeká se na jejich 
cenové nabídky. 
Usnesení č. 190/26 – výběrové řízení (přivaděč pitné vody) – splněno, bylo osloveno 
5 firem, otevírání obálek s nabídkami bude dne 12.4.2018. 
 
3) Schválení programu : 
1.Zahájení 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 
3. Kontrola usnesení 
4. Schválení programu 
5. Rozpočtové opatření č. 3/2018 
6. Různé 
7. Diskuze 
8.Závěr 



 
Starosta  navrhuje doplnit program o usnesení, kterým se bude rušit usnesení č. 
188/26 z důvodu , že bylo provedeno nápravné opatření a tudíž usnesení tímto ztrácí 
účinnost. 
 
 
Návrh usnesení č. 200/29: 
Zastupitelstvo obce schvaluje  tyto body programu 29.zasedání zastupitelstva obce: 
Zahájení 
Určení zapisovatele a ověřovatelů 
Schválení programu 
Kontrola usnesení 
Rozpočtové opatření č. 3/2018 
Zrušení usnesení č. 188/26 
Různé 
Diskuze  
Závěr 
 
Hlasování : 6  pro, 0 proti , 1 se zdržel ( p.Vojtěchovský) 
 
Usnesení č. 200/29 bylo schváleno 
 
 
Rozpočtové opatření č. 3/2018: 
Hlavní položky v rozpočtovém opatření jsou příjmy finančních prostředků ze státního 
rozpočtu na volby prezidenta republiky, byly navýšeny výdaje na odpady ( velko -
objemové kontejnery) 
Dotaz p. Opoleckého : proč do tohoto opatření nejsou zahrnuty nové výše odměn 
zastupitelům . Starosta odpověděl, že tato situace  bude řešena v okamžiku, kdy 
budou vyčerpány schválené prostředky v rozpočtu 
 
Návrh usnesení č. 201/29 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 
 
Hlasování :     7 pro 
 
Usnesení č. 201/29 bylo schváleno  
 
Návrh usnesení č. 202/29 
 
Zastupitelstvo obce Trnová ruší usnesení č. 188/26, bylo provedeno nápravné 
opatření 
 
Hlasování : 7 pro 
 
Usnesení č. 202/29 bylo schváleno 
 
 
 
 



Různé: 
Zastupitelé navrhují vyzvat  právního zástupce firmy S.O.N.Y. Ltd k jednání ohledně 
stavu  a řešení veřejného osvětlení v obci. 
Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou firmy ve výši cca 110.000,- Kč na 
opravu retardéru při vjezdu do staré zástavby obce před obecním úřadem.  
Firma Eurosignál nabízí spoluúčast ve výši 1/3 nákladů s tím, že bude pod vozovkou 
umístěn optický kabel. Zastupitelstvo obce souhlasí  a pověřuje starostu jednáním 
s oběma firmami. 
 
 
GDPR – obci přicházejí nabídky  na audit , školení, realizace opatření, správu. 
Ceny se velice liší , takže proběhne  výběr nejvhodnější firmy   
 
 
Pan Opolecký – ve vsi je velký nepořádek, na vozovkách leží nejen štěrk po zimním 
posypu, ale zároveň jsou zaneseny blátem, trávou. Nejvíce je zasažena vozovka ze 
zámkové dlažby v místě „ U Ovčína“, kde je v jarním a podzimním období bláto, 
v létě velká prašnost z důvodu vodění koní do výběhů. Je nanejvýš žádoucí se 
dohodnout s vlastníkem statku, aby tato oblast byla pravidelně uklízena. Zároveň je 
nutné apelovat na stavebníky ( např. výstavba ŘRD), aby průběžně uklízeli vozovku 
v průběhu staveb. 
V případě, že nebude ze strany občanů vůle spolupracovat , navrhuje k výše 
uvedené problematice  vydat závaznou vyhlášku obce. 
Dále  by rád věděl, na jakém podkladě byla ukončena platnost  územního  plánu. 
Starosta odpověděl, že toto řešila vyhláška obce č.7/ 1999. 
 
Paní Dyršmídová – termín strojního čištění vozovek  firmou Komwag a.s. je  
stanoven na 2.5. 2018 . 
 
 
 
 
 
Zapsala : Magdalena Dyršmídová , v.r. 
 
Ověřovatelé :  Miroslav Vojtěchovský, v.r. 
 
 
                       Jaroslav Mašek,  v.r. 
 
 
Starosta : Štefan Moravčík 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne 29.3.2018 v 19.55 hodin 

 


