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Zápis  ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Trnová 
ze dne 19.10. 2022 

budova Hasičské zbrojnice, Trnová č.p.357 
 

Přítomni: Bc. Petra Martínková Šumlovová, Bc. Petr Jindra, DiS., MUDr. Jiří Koza, Antonín 
Šípek, Bc. Pavel Kříž, Ing. Tereza Foukalová, Petr Vicenda, Jitka Tupá,  
Ing. Jiří Berdych 

 
Omluveni:  - - - 
 
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin. Zasedání bylo ukončeno ve 18:28 hodin. 
 

1) Zahájení 
Zasedání zahájila starostka obce a přivítala přítomné. Dále konstatovala, že zasedání bylo 
řádně svoláno. Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu 
Trnová po dobu nejméně 7 dní, a to od 11.10. 2022 do 19.10. 2022. Současně byla 
zveřejněna na elektronické úřední desce.  
Starostka dále konstatovala, že dne 17.10.2022 byla doporučenou poštou zaslaná Rezignace 
na mandát zastupitele pana JUDr. Jana Korejčíka. Dle volebního zákona – uprázdní-li se 
mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník 
z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo 
k zániku mandátu. Starostka sdělila skutečnost, že od 18.10.2022 vznikl mandát člena 
Zastupitelstva obce Trnová panu Petru Vicendovi. 
 
Starostka dále konstatovala, že je přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů 
a zastupitelstvo je usnášení schopné.  
 
Zasedání Zastupitelstva obce Trnová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18  
hodin dosavadní starostkou obce Trnová (dále jako „předsedající“).  

 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu 
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na 
neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7.10.2022, žádný návrh nebyl 
podán).  

 
2) Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu  

Starostka navrhla, aby ověřovateli dnešního zápisu byl pan Antonín Šípek a pan Bc. Pavel 
Kříž a zapisovatelkou paní Eva Hádková.  
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 

- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnová určuje jako ověřovatele zápisu pana Antonína Šípka a pana 
Pavla Kříže a jako zapisovatelku paní Evu Hádkovou. 
 

Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 01/2022 bylo schváleno. 
 

3) Složení slibu členů zastupitelstva obce  
 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné 
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, 
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Trnová a jejích občanů 
a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném 
archu (příloha č. 2) 
 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 
4) Doplnění a schválení programu 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu dnešního zasedání v souladu 
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední 
desce.  
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  
 

- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 

 
1) Zahájení 
2) Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu  
3) Složení slibu členů zastupitelstva obce 
4) Doplnění a schválení programu 
5) Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva 

obce uvolnění  
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) volba starosty 
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e) volba místostarosty 
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru  
f) volba předsedy kulturního výboru 
g) volba členů kulturního výboru 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva 

8) Stanovení příkazce operace a správce rozpočtu ve vnitřním kontrolním 
systému 

9) Stanovení limitu pro rozpočtová opatření z rozhodnutí starosty 
      10) Volba člena školské rady za zřizovatele 
      11) Diskuse 
      12) Závěr 

 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdrželo se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 02 /2022 bylo schváleno. 

 
5) Volba starosty a místostarosty 

 
a) určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.  
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. 
 

- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko.  

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schválilo zvolení jednoho místostarosty 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 03/2022 bylo schváleno 

 
b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

 
Předsedající dále navrhla funkci, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona 
o obcích, pro jejichž výkon budou členové zastupitelstva obce uvolněni. Jako uvolněné 
navrhla funkci starosty obce  
Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko.  
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Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen 
zastupitelstva uvolněn. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 04/2022 bylo schváleno 

 
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba 
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit 
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva 
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány 
a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu 
hlasování.  
 
Žádné návrhy nebyly podány. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 05/2022 bylo schváleno 

 
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně 
po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném 
zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.  

 
d) Volba starosty 

 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva MUDr. Jiří Koza navrhl zvolit 
do funkce starosty paní. Bc. Petru Martínkovou Šumlovovou. 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko.  
Žádné stanovisko sděleno nebylo… 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová volí starostku paní Bc. Petru Martínkovou Šumlovovou 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
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- Usnesení č. 06/2022 bylo schváleno 
 

e) Volba místostarosty 
 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 
místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Bc. Petr 
Jindra, DiS navrhl zvolit do funkce místostarosty pana MUDr. Jiřího Kozu. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová volí místostarostou pana MUDr. Jiřího Kozu 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 07/2022 bylo schváleno 

 
 
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 

Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční 
a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť 
funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem 
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být 
lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít 
nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové 
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen 
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního 
výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby 
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o 
obcích). 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová zřizuje finanční a kontrolní výbor 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 08/2022 bylo schváleno 
 
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 
Předsedající navrhla, aby oba zřízené výbory finanční a kontrolní výbor byly tříčlenné. 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
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Žádné stanovisko sděleno nebylo 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová souhlasí, aby oba výbory (kontrolní a finanční) byly  
tříčlenné. 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 09/2022 bylo schváleno 

 
b) Volba předsedy finančního výboru 

 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající Bc. Petra 
Martínková Šumlovová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní 
Ing. Terezu Foukalovou.  
 

- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová volí předsedou finančního výboru paní Ing. Terezu 
Foukalovou 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 10/2022 bylo schváleno 

 
c) Volba předsedy kontrolního výboru 

 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající Bc. Petra 
Martínková Šumlovová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Bc. 
Petra Jindru, DiS. 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová volí předsedou kontrolního výboru pana Bc. Petra Jindru 
DiS. 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 11/2022 bylo schváleno 

 
d) volba členů finančního výboru 

 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního 
výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající Bc. Petra Martínková 
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Šumlovová navrhla zvolit členy finančního výboru paní Jitku Tupou a pana Ing. 
Jiřího Berdycha 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová volí člena finančního výboru paní Jitku Tupou. 
  
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 12/2022 bylo schváleno 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová volí člena finančního výboru pana Ing. Jiřího Berdycha. 
  
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 13/2022 bylo schváleno 

 
e) volba členů kontrolního výboru 

 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního 
výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající Bc. Petra Martínková 
Šumlovová navrhla zvolit členy kontrolního výboru pana Antonína Šípka a pana 
Petra Fišera. 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová volí člena kontrolního výboru pana Antonína Šípka. 
  
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 14 /2022 bylo schváleno 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová volí člena kontrolního výboru pana Petra Fišera. 
  
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 15/2022 bylo schváleno 
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f) Volba předsedy kulturního výboru 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
kulturního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající Bc. Petra 
Martínková Šumlovová navrhla zvolit do funkce předsedy kulturního výboru paní 
Ing. Terezu Foukalovou 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová volí předsedou kulturního výboru paní Ing. Terezu 
Foukalovou. 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 16/2022 bylo schváleno 

 
g) Volba členů kulturního výboru 

 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturního 
výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající Bc. Petra Martínková 
Šumlovová navrhla zvolit členy kulturního výboru paní Mgr. Kateřinu Křížovou a 
Evu Vaňousovou. 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová volí členy kulturního výboru paní Mgr. Kateřinu Křížovou 
  
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 17/2022 bylo schváleno 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová volí členy kulturního výboru paní Evu Vaňousovou. 
  
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 18 /2022 bylo schváleno 
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7)   Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
   

  Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu 
s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v aktuálně platném znění, 
poskytována odměna ve výši 500,- Kč, a to ode dne 20.10.2022 Předsedající 
navrhla též odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce.  

 
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané 
obce neuplatnili žádná stanoviska. 

 
Návrh usnesení 
 
1) 
Zastupitelstvo obce Trnová stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva obce ve výši 500,- za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 
20.10.2022 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se 
zúčastnil. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 19/2022 bylo schváleno 

 
2) 
Zastupitelstvo obce Trnová stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 4 000,- Kč za měsíc. Odměna bude 
poskytována ode dne 20.10.2022 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 20/2022 bylo schváleno 

 
 

3) 
Zastupitelstvo obce Trnová stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru 
zastupitelstva ve výši 1 000,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 
20.10.2022. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 21/2022 bylo schváleno 

 
4) 
Zastupitelstvo obce Trnová stanoví odměnu za výkon člena výboru ve výši 500,- Kč za 
měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 20.10.2022. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 22 /2022 bylo schváleno 
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Předsedající dále navrhla, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 3 zákona o 
obcích určilo, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členům 
zastupitelstva obce nebudou poskytovány odměny v souhrnné výši. 
 
5) 
Zastupitelstvo obce Trnová v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při 
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší 
odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 20.10.2022. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 23/2022 bylo schváleno 

 
8)   Stanovení příkazce operace a správce rozpočtu ve vnitřním kontrolním systému 
 

Předsedající navrhla z důvodu vnitřního kontrolního systému jako příkazce operace 
stanovit starostku obce a místostarostu obce stanovit jako správce rozpočtu. 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová stanovuje jako příkazce operace starostku obce a 
místostarostu obce jako správce rozpočtu.    
  
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 24/2022 bylo schváleno 

 
 
 
9)   Stanovení limitu pro rozpočtová opatření z rozhodnutí starostky 
 

Předsedající navrhla ponechat limit pro rozpočtová opatření z rozhodnutí starosty tak 
jako to bylo doposud tj. zvýšení či snížení příjmů či výdajů o 100 000,- Kč. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích 
starostku obce Trnová k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím 
rozsahu: 
Neomezeně: a) zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 

do příjmů i výdajů ve stejné výši (nezmění se saldo rozpočtu – schodek 
nebo přebytek) 
b) v případě havárie, hrozba penalizace, úhrada pokut a penále (zvýší se 
celkové výdaje) 
c) přesun mezi jednotlivými položkami v rámci jednoho paragrafu 
rozpočtové skladby (nezmění se saldo rozpočtu) 

V částce do 100 000,- Kč za rozpočtové opatření schválené starostkou (mění se saldo 
rozpočtu: zvýšení či snížení příjmů či výdajů o 100 000,- Kč). 
Tato rozpočtová opatření budou řazena do číselné řady opatření schválených ZO a na 
následujícím zasedání ZO předána na vědomí. 
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Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 25/2022 bylo schváleno 
 
 

 
10)   Volba člena školské rady za zřizovatele 

 
Předsedající navrhla, zda zastupitelé souhlasí již podle dřívější tradice, aby členem 
školské rady za zřizovatele byl starosta obce. 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová volí členkou školské rady za zřizovatele starostku obce paní 
Bc. Petru Martínkovou Šumlovovou 
  
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 26/2022 bylo schváleno 

 
11)   Diskuse 

p. Ing. Zima – popřál novým zastupitelům a vybídl je k součinnosti 
p. Příhodová – dotazovala se na nebezpečí přecházení vozovky u jeslí a možnost  
zbudování přechodu 
starostka – vše by měla vyřešit realizace průtahu obcí. Dle policie nelze udělat 
svévolně přechod, bez zpomalovacích ostrůvků 
p. Příhodová – informovala o napadení jejího psa připnutého na vodítku psem ze 
sousedství. Tento nerespektoval na ulici povely svého majitele a utekl mu přímo od 
nohy. Kvůli volnému pohybu psa se bojí děti z přilehlých ulic chodit ze školy. Pes 
často utíká z otevřeného dvorku a majitel na výzvy o zabezpečení psa nereaguje.  
Starostka reagovala, že s majitelem psa věc prodiskutuje. 
Místostarosta se zmínil o obecně závazné vyhlášce. 
 

12)   Závěr 
  

Starostka poděkovala všem za účast. 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 10. 2022 
 
Zapisovatelka:  Eva Hádková  …………………………………………………… 
 
Ověřovatelé:              Antonín Šípek …………………………………………………… 
   (datum ověření zápisu) 
 

           Bc. Pavel Kříž               …………………………………………… 
(datum ověření zápisu:) 

 
Starostka:            Bc. Petra Martínková Šumlovová ………………………………… 
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Přílohy: 
 

1) Prezenční listina 
2) Arch složení slibu zastupitelů obce 

 
 


