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Zápis č. 01/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Trnová 

ze dne 02.03. 2022 
budova Hasičské zbrojnice, Trnová č.p.357 

 
Přítomni: Bc. Petra Martínková Šumlovová, Bc. Petr Jindra, DiS., MUDr. Jiří Koza, Antonín 

Šípek, Ladislav Kraus, JUDr. Jan Korejčík, Jan Rieckel, Bc. Pavel Kříž, Ing. Tereza 
Foukalová 

 
Omluveni: -  
 
Zasedání bylo zahájeno v 17:30 hodin. Zasedání bylo ukončeno v 18:55 hodin. 
 
NAVRŽENÝ PROGRAM:   
 

1) Zahájení 
2) Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu  
3) Doplnění a schválení programu 
4) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
5)  Rozpočtové opatření 3/2021 na vědomí 
6)  Projednání Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě TJ Trnová 
7)  Projednání podání žádosti o dotaci – odvodnění komunikace MK01   
    (16c) - MŽP 

       8)  Projednání prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor č.p. 357 
       9)  Projednání Smlouvy o dílo - protézování nosných konstrukcí krovu č.p.2 
            - žádost o dotaci Ministerstvo kultury ČR 
     10)  Projednání Smlouvy o dílo – rekonstrukce tesaného krovu č.p.2 – žádost 
            o dotaci Plzeňský kraj 
     11)  Informace od starostky 
     12)  Projednání došlé pošty, diskuse 
     13)  Závěr 
 
 
 

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 21.2. 2022 do 2.3. 2022. Současně byla zveřejněna 
na elektronické úřední desce. Starostka dále konstatovala, že je přítomno 9 členů 
zastupitelstva z celkového počtu 9 členů a zastupitelstvo je usnášení schopné.  
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2) Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu  
Starostka navrhla, aby ověřovateli dnešního zápisu byla paní Ing. Tereza Foukalová a pan 
Ladislav Kraus, a zapisovatelkou paní Eva Hádková. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy.  
 

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

 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnová určuje jako ověřovatele zápisu paní Terezu Foukalovou a 
pana Ladislava Krause a jako zapisovatelku paní Evu Hádkovou. 
 

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

 
 

3) Doplnění a schválení programu 
Starostka seznámila přítomné s programem dnešního zasedání v souladu s pozvánkou 
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
 

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

Petr Kordík – sděluje, že by chtěl probrat vodovodní přípojky 
Starostka – odpověděla, že dostane prostor v bodě Informace od starostky 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program zasedání: 
 

1) Zahájení 
2) Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu  
3) Doplnění a schválení programu 
4) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
5)  Rozpočtové opatření 3/2021 na vědomí 
6)  Projednání Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě TJ Trnová 
7)  Projednání podání žádosti o dotaci – odvodnění komunikace MK01 
  (16c) - MŽP 

        8)  Projednání prodloužení Nájemní smlouvy nebytových prostor č.p.357 
        9)  Projednání Smlouvy o dílo – protézování nosných konstrukcí krovu č.p.2 
             - žádost o dotaci Ministerstvo kultury ČR 
      10)  Projednání Smlouvy o dílo – rekonstrukce tesaného krovu č.p.2 – žádost  
             o dotaci Plzeňský kraj 
      11)  Informace od starostky obce 
      12)  Projednání došlé pošty, diskuse 
      13)  Závěr 

 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdrželo se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 02 /2022 bylo schváleno. 
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4) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
 
 Usnesení jsou průběžně plněna, případně probíhá jejich realizace. 
 S p. M. Křížem je domluvena schůzka na jaře přímo na místě, do té doby vyznačí hranici 

pozemku, kterou by požadoval odkoupit. 
 Obec se zapojila do projektu Ptačí projekt L. Krausové a je vyrobeno 11 ptačích budek, 

které budou s dětmi ze ZŠ instalovány. 
 

 
5)   Rozpočtové opatření 03/2021 na vědomí 
 

Starostka pohovořila o předloženém rozpočtovém opatření na vědomí č. 3/2021, které 
bude přílohou č. 2 zápisu. Zejména se jedná o úpravu rozpočtu přesun částek mezi 
položkami. Zvýšení příjmů o 449 866,20 Kč a zároveň zvýšení výdajů o 200 000 Kč. 
Tedy celkem rozdíl financování -249 866,20 Kč. Zastupitelstvo obce Trnová bere na 
vědomí dle přílohy č. 2 rozpočtové opatření č. 3/2021 
 
 

 
6)   Projednání Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě TJ Trnová 
   

 
Starostka informovala zastupitele, že je vyhotoven geometrický plán rozšíření 
tréninkového hřiště. Na základě geometrického plánu je potřeba upravit Dodatkem č. 1 
stávající Nájemní smlouvu. 
Dle geometrického plánu dojde k rozšíření nájmu o pozemky č. 520/89, 520/88, 521/11, 
521/10 v ostatních ustanoveních zůstane nájemní smlouva beze změny. Záměr 
pronajmout výše uvedené pozemky v souladu s ustanovením  
§ 39 zákona o obcích bylo zveřejněno na úřední desce dne 31.1.2022, geometrický plán 
byl přílohou. 
 
 

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

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě TJ Trnová. 
Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje starostku obce k podpisu Dodatku č. 1 Nájemní 
smlouvy ze dne 4.7.2019 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0 Zdržel se hlasování: 1 J.Korejčík   
 
 
- Usnesení č. 03/2022 bylo schváleno 
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7)   Projednání podání žádosti o dotaci - odvodnění komunikace MK01 
 (16c) - MŽP 
  

Starostka informovala zastupitele o nově vypsané dotační výzvě na dešťovou 
kanalizaci, kdy navrhuje se do této výzvy zapojit s odvodněním komunikace MK01 
(16c). Dešťová kanalizace, která bude sloužit k odvodnění komunikace je jako 
neuznatelný náklad v již podané žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace u MMR. 
Starostka se informovala na Ministerstvu pro místní rozvoj, zda je možné dešťovou 
kanalizaci vyjmout z žádosti MMR a zažádat o 100% finanční podporu na dešťovou 
kanalizaci u MŽP. Této žádosti bylo vyhověno. Jelikož se jedná o částku 1,4 mil Kč na 
výstavbu dešťové kanalizace, starostka doporučuje zastupitelům požádat o finanční 
podporu u MŽP. 
To znamená, že rekonstrukce komunikace MK01 (16c) by byla financována při získání 
dotace z MMR a dešťová kanalizace by byla financována, pokud by se dotace získala 
z MŽP.  
Podání dotace na odvodnění komunikace MK01 (16c) by byla ve spolupráci s Ing. 
Damaškem.  
 

- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. 
 
Pan Korejčík se dotázal, zda se dešťová kanalizace nebude ucpávat naplaveným 
pískem, když nebude dodělaná komunikace MK01, pokud by na ni obec nezískala 
dotaci. 
Paní starostka odpověděla, že dešťová kanalizace bude v případě získání dotace 
ukončena poklopem, aby se nesplavoval štěrk a kamínky do dešťové kanalizace. 
Také podotkla, že dešťová kanalizace bude zcela funkční vč. dvou vsakovacích vaků, 
které by zadržovali při přívalovém dešti stékající vodu z 55RD. K dalšímu 
projednání by bylo, zda nedokončit asfaltový povrch této komunikace při nezískání 
dotace z obecního rozpočtu. 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje obchodní smlouvu, jejímž cílem je zajistit 
zhotovitelem Ing. Damaškem a p. Damaškovou pro objednatele dotaci z ústředních 
zdrojů na projekt „Odvodnění komunikace MK01 (16c) v obci Trnová“ dle požadavků 
objednatele z dotačního programu MŽP. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů Nesouhlasí:1 J. Korejčík  Zdržel se hlasování: 0  
 
 
- Usnesení č. 04/2022 bylo schváleno 
 

 
8)   Projednání prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor č.p.357 

 
Starostka pohovořila o žádosti p. Jaroslava Ančince „Pizza Trnová“ o prodloužení 
nájemní smlouvy nebytových prostor č.p.357 o 1 rok. Záměr pronajmout výše uvedené 
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nebytové prostory v souladu s ustanovením § 39 zákona o obcích bylo zveřejněno na 
úřední desce dne 14.2.2022 a bude přílohou č. 3. 
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 28.2.2013, 
kdy se doba nájmu prodlužuje do 31. března 2023. Záměr obce pronajmout části 
nebytových prostor byl zveřejněn na úřední desce dne 14.2.2022 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0   
 
- Usnesení č. 05/2022 bylo schváleno 

 
9)   Projednání Smlouvy o dílo – protézování nosných konstrukcí krovu č.p.2 

 – žádost o dotaci Ministerstvo kultury ČR 
 
Starostka informovala o přípravě další etapy rekonstrukce naší Roubenky. Dle plánu 
navrhovaných prací by se v této etapě měl rekonstruovat krov. V žádosti o dotaci na 
Ministerstvo kultury je připravena oprava – protézování uhnilých částí vazných trámů 
plnících i funkci stropních trámů, protézování uhnilých částí uzavíracích trámů 
roubení, na kterých jsou uloženy trámy vazné. Protézování trámů bude provedeno z 
ručně tesaných trámů, které se musí připravit na jaře 2022 z již nyní v zimě 
pokácených stromů speciálně k tomu vybraných. K provedení uvedených prací bude 
nutné provést heverování části roubenky, aby mohlo dojít k vsazení potřebných nových 
částí, protéz a také k rozebrání části střechy a její opětovné zakrytí. Provedením 
uvedených prací by tak mohl být odstraněn havarijní stav nosných konstrukcí mimo 
krov. Tyto práce jsou odborně naceněny v částce 345 196,- Kč bez DPH. Starostka 
podotkla, že na tuto částku podala žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR. Jelikož 
jsou tyto havarijní práce nutné provést, aby se mohlo v rekonstrukci roubenky 
pokračovat, starostka požádala zastupitele o projednání možnosti tyto práce v této 
částce uhradit z rozpočtu obce, pokud by se nezískala dotace z Ministerstva kultury 
ČR, jelikož se proslýchá, že MK ČR v letošním roce dotace na opravy památek 
pozastaví.  

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

stanovisko. 
 
J. Rieckel – „ten stav je takový, že by roubenka do roka spadla?“  
Starostka – nespadne, vše je již staticky zajištěno z předchozí etapy 
J. Tupá – je škoda zastavit práce, každý rok je na roubence poznat a materiál neustále 
zdražuje. 
Starostka – odpověděla, že jde o to, když i třeba za své finance nebudeme opravovat, 
neposuneme se dál, opravy na sebe navazují. 
P. Kordík – firma se vysoutěžila? 
Starostka – ne, tato firma je dle památkářů jediná v nejbližším okolí, která zvládne 
heverování roubenky a dokáže zajistit potřebné protézování uhnilých trámů, dle  
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představ NPÚ. Společnost od počátku na roubence tesařsky pracovala a nyní bude 
na svoji práci navazovat další etapou. Tato firma byla od samého začátku doporučena 
památkáři. Tesařské práce byly odborně naceněny, zkontrolovány projektantem a 
památkářským dohledem přímo na místě. 
 
Starostka požádala zastupitele o souhlas s provedením těchto prací i při nezískání 
dotace od Ministerstva kultury o kterou požádala, tak aby se mohlo pokračovat 
tesařskými pracemi s případnou získanou dotací od Plzeňského kraje. 
 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem společností 
TESAI s.r.o., kdy předmětem díla je protézování uhnilých vazných trámů krovu za cenu 
345 196,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. Plánovaný rozsah je 
detailně popsán v položkovém rozpočtu CN 2022/2A 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 1 Rieckel   
 
 
- Usnesení č. 06/2022 bylo schváleno 

 
10)   Projednání Smlouvy o dílo – rekonstrukce tesaného krovu č.p.2 

 – žádost o dotaci Plzeňský kraj 
 
 
V žádosti na Plzeňský kraj je připraveno dokončení rekonstrukce tesaného krovu, nová 
konstrukce vikýře, který již nelze obnovit včetně bočního bednění, obnova 
překládaného bednění štítů včetně nátěru, kdy dojde k výměně většiny již značně 
poškozených prken. Dále je třeba dokončit zahájené hliněné omazávky stěn a stropu po 
sanaci roubených trámů pod stropními (vaznými) trámy. Dále je třeba vyzdít v prostoru 
půdy ustupující komín z černé kuchyně včetně nové komínové hlavy nad střechou. 
Pokud se podaří realizovat uvedený rozsah prací, pak k dokončení obnovy roubenky 
bude v podstatě chybět pouze nová došková krytina, což bude z hlediska finančního 
náročnější úkol. Pokud by se nezískala dotace od PK, tyto práce je možné posunou o 
rok a o dotaci požádat v příštím roce.  
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem společností 
TESAI s.r.o., kdy předmětem díla je rekonstrukce krovu za cenu 262 067,- bez DPH a 
pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. Plánovaný rozsah je detailně popsán 
v položkovém rozpočtu CN 2022/2B. Předmět smlouvy se uskuteční pouze v případě 
získání dotace. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování:  0 
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- Usnesení č. 07 /2022 bylo schváleno 

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

stanovisko. 
 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Františkem 
Henžlíkem UNI LOGO, kdy předmětem díla je vyzdění komínu, dokončení hliněných 
omazávek stěn a stropu za cenu 99 000,- bez DPH a pověřuje starostku obce k jejímu 
podpisu. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0 Zdržel se hlasování:1 J. Korejčík   
 
 
- Usnesení č. 08/2022 bylo schváleno 
 

 
11)   Informace od starostky obce 

 
 
Starostka dále informovala zastupitele, že je dokončen připravovaný spisový řád obce, 
který starostka odsouhlasila. Dle zmíněného spisového řádu, bude zahájeno skartační 
řízení se Státním oblastním archivem Plasy. 
 
Starostka informovala o realizované pracovní schůzce s panem ředitelem J. Krausem a 
paní vedoucí pracovnicí MŠ p. D. Železné, kdy bylo přítomným zastupitelům 
vysvětlena a předložena aktualizovaná kritéria pro příjem dětí do Mateřské školy. Tyto 
kritéria budou přílohou č. 4 tohoto zápisu a zastupitelé je berou na vědomí.  
Dále starostka sdělila přítomným, že Zápis do ZŠ se bude konat 5.4. od 13 – 17 hod. a 
zápis do MŠ se bude konat dne 5.5. od 13 – 17 hod.  
 
Starostka pohovořila o připravovaném Geologické průzkumu podloží u Kulturního 
domu č.p.267, který poslouží k dalšímu jednání o rekonstrukci našeho kulturního 
domu. 
 
Starostka pohovořila o proběhlé akci Zabijačkové hody na Roubence. Podotkla, že to 
byla velice podařená akce, která si najde své místo mezi tradicemi v naší obci a 
poděkovala všem, kteří pomohli a podíleli se na jejím zajištění. Účast občanů byla 
hojná. 
 
Starostka pohovořila o akci Prodloužení a propojení vodovodních řadů v části obce na 
Rybníce. Všechny požadované dokumenty byly v uvedené lhůtě doručeny na 
Ministerstvo zemědělství. MZe bylo potvrzeno, že má obec vše v pořádku doloženo. 
Nyní se čeká na vyjádření komise, která zasedala na konci února. Poté by mělo být 
vydáno Rozhodnutí o dotaci a následně by se mohla zahájit výstavba díla. Dále se 
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starostka zmínila o nastalém problému většiny stavebních společností s nedostatkem 
pracovní síly bojující ve válce na Ukrajině. 
 
Starostka – uvedla, že dle projektanta jsou PD předány ke schválení na Vodárnu Plzeň 
a.s., poté by bylo vhodné je na ZO odsouhlasit hromadně. 
P. Kordík – se dotázal, zda bude napojen do starého řadu, máme něco společného 
s novým? 
Starostka – odpověděla, že se pan Kordík může napojit ze strany od Šrachtů do nového 
řadu, nebo podél průtahu hlavní silnice do starého řadu. 
P. Kordík – ze strany od Šrachtů pravděpodobně půjdu ve společném výkopu s Půtou, 
tak se rozdělíme o výkop. 2. možnost je jít přes „Rybník“ přímo rovně na roh ke 
Koderům. Další možnost je podél hlavní silnice ve společném výkopu s p. Huclem. 
Dále se dotázal, zda byl na místě vůbec někdo z podívat? 
Starostka – reagovala, že se na místě byla s projektantem podívat několikrát osobně, 
dále se na místě byli podívat i někteří zastupitelé. 
P. Kordík – uvedl, že „projektant přípojky není odborník přes stromy, já ano a vím, že 
se pracemi při realizaci přípojky poškodí kořeny stromů. Když přípojku povedu přímo 
přes park, přípojka bude levnější, takhle se mi prodraží o cca 15 – 20 tisíc korun. 
Zároveň se snažím, aby nebyla zničená příroda. Pan Kodera bude rád, když mu tam 
vodovod půjde, Prostředek pozemku je nejkratší cesta ke mně i k p. Huclovi a 
nepoškodí se jediný strom.“ 
Starostka – nebudeme zatěžovat tak velký pozemek stavbou přípojky, je smysluplné 
přípojku táhnout po hranici pozemku, ne prostředkem.  
Kordík – stromy se poškodí a bude to výrazně delší 
MUDr. Koza – stromy olše jsou nálety, pokud se poškodí je možnost vysadit nové 
stromy. 
P. Kordík – „stejně se v prostředku pozemku nebude nikdy stavět. Půta má na černo 
cestu, 2. soused taky a já nemám nic.“ 
Starostka – uvedla, že územní plán nedovoluje v parku stavět. Znovu uvedla možnosti 
napojení pro p. Kordíka a to od Šrachtů v novém řadu, kolem průtahu ze starého řadu, 
z prostřední uličky poté podél příkopu v průtahu a doporučila tyto možnosti znovu 
projednat s panem projektantem. 
P. Kordík – uvedl, že do prostřední uličky se mu nevejde šachta. 
Starostka – další možnost je počkat na opravu průtahu obce. Kde by se mohl p. Kordík 
napojit na nově vybudovaný vodovodní řad z druhé etapy. 
Kordík – uvedl, že do té doby nechce být bez vody. 
Starostka – sdělila, že pan Hucl přemýšlí o napojení jeho domu na obecní kanalizaci a 
při poslední osobní schůzce sdělil, že by s vodovodní přípojkou řešil pravděpodobně i 
přípojku kanalizační. Starostka doporučila panu Kordíkovi se domluvit na společných 
zemních pracích se svým sousedem. 
P. Kordík – požaduje od obce kompenzaci, protože ho obec nutí jít delší cestou.  
L. Kraus – podotkl, že platí stejné výkopové práce zhruba jako ostatní  
P. Kordík – znovu upozornil, že se zničí příroda. Chce prodloužit cestu od Půty a 
vysypat ji štěrkem. 
T. Foukalová – uvedla, že pakliže chce stavět na pozemku další dům, musí pozemek 
rozdělit a příjezdová cesta musí být součástí stavebního povolení. 
 
Starostka informovala zastupitele, jaké další dotace podala. Byla podána dotace na PK 
na výměnu autobusových zastávek, dále byla podána dotace na rekonstrukci Roubenky 
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jak na Plzeňský kraj, tak na Ministerstvo kultury ČR. Dále je připravována žádost o 
dotaci na výsadbu ovocných stromů směrem od Hrušky k zámku.  
 

 
12)   Projednání došlé pošty, diskuse 

 
Starostka informovala zastupitele o zaslané žádosti o vyjádření se k projektové 
dokumentaci pro společné oznámení záměru stavby Rodinný dům investora: Jan Půta, 
Martina Půtová.  
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje a nemá námitek proti projektu – Novostavba 
rodinného domu. Investor Jan Půta a Martina Půtová na pozemku p.č. 88/61 v K.ú. 
Trnová u Plzně, pokud bude řádně povoleno příslušnými provozovateli a správními 
orgány, a bude v souladu s platnými předpisy a územním plánem obce a podmínkami 
obce pro výstavbu v lokalitě 55RD. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování:1 J. Korejčík   
 
 
- Usnesení č. 09/2021 bylo schváleno 

 
 
Dále starostka informovala, že dnes byla zaslána žádost o dotaci Plzeňského kraje – 
finančního příspěvku obce na dopravní obslužnost pro rok 2022. Tento příspěvek slouží 
na úhradu ztráty vzniklé dopravci při autobusové přepravě ve výši 61 380,- Kč. 
Tato částka je v letošním roce vyšší z důvodu, že se povedlo vyjednat přeřazení obce 
Trnová do bližší zóny k Plzni. 
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
dotace ve výši 61 380,- Kč z běžných výdajů rozpočtu obce, Plzeňskému kraji, se sídlem 
Škroupova 18, Plzeň na pokrytí nákladů spojených k zajištění dopravní obslužnosti 
území Plzeňského kraje v roce 2022, konkrétně na úhradu prokazatelné ztráty 
(kompenzace) vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby ve veřejné dopravě. 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje veřejnoprávní smlouvu doručenou jako příloha 
k žádosti a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
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Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0   
 
 
- Usnesení č. 10/2021 bylo schváleno 

 
 
Starostka otevřela diskusi: 
 
J. Rieckel – uvedl, že chybí rošt na horské vpusti v ulici pod hřbitovem 
Starostka – odpověděla, že rošt je zakoupen, vím, že pan Trejbal dokončil stavbu a že 
rošt může být osazen. Osazen rošt horské vpusti bude realizován v co nejkratší době a 
omluvila se za zpoždění. 
J. Korejčík – jak je to se dřevem v obecním lese – samovýrobou? 
Starostka – samovýrobu prováděl pouze spolek TJ Trnová. Občanům nebyla 
samovýroba přidělena.  
J. Korejčík – v lese mizí dřevo, v tom případě někdo chodí krást do obecního lesa. 
Starostka – reagovala, že v úterý 01. 03. byla osobně s paní Pravoslavou Horáčkovou, 
která je naším novým lesním hospodářem v lese a tam bylo řečeno, že je lepší, když 
suché dřevo v lese stojí, než když leží a hnije na zemi. Je tam označeno ještě dost 
stromů od pana Kopeckého, doposud ale nebylo členy TJ vytěženo. Občanům obce se 
dřevo na samovýrobu nepřiděluje.  
J. Korejčík – závěr s panem Kordíkem je jaký? 
Starostka – odpověděla: „byla to diskuse, proto nebylo přijato žádné usnesení ohledně 
přípojky pana Kordíka. Zastupitelé nemají před sebou hotovou projektovou 
dokumentaci přípojky pana Kordíka, ke které by se mohli momentálně vyjádřit. Na 
dalším veřejném zasedání zastupitelstva se zastupitelé budou vyjadřovat k jednotlivým 
projektových dokumentacím a následně schvalovat. 
J. Koza – předloženy jsou 2 varianty a je to vše o domluvě. 
Starostka – doporučila panu Kordíkovi svolat schůzku se sousedy, na společném 
výkopu při realizaci přípojek tak aby všichni ušetřili. I dle vodárny a projektanta 
navržené trasy přípojek dávají smysl jak pro obec, tak i pro vlastníky nemovitostí. 
 
 
 

13)   Závěr 
  
Starostka poděkovala všem za účast. 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne:  08. 03. 2022  
 
 
Zapisovatelka:  Eva Hádková          ……………………………….. 
 
Ověřovatelé:              Ing. Tereza Foukalová ………………………………… 
   (datum ověření zápisu) 
 

           Ladislav Kraus               ………………………………… 
(datum ověření zápisu:) 
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Starostka:            Bc. Petra Martínková Šumlovová ………………………………… 
 
 
 
 
Přílohy: 
 

1) Prezenční listina 
2) RO 3/2021 
3) Záměr pronajmout nebytové prostory č.p.357 
4) Kritéria přijetí dětí do MŠ 

 
 


