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Zápis č. 03/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Trnová 

ze dne 24.08. 2022 
budova Hasičské zbrojnice, Trnová č.p.357 

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

Šípek, Jan Rieckel, Bc. Pavel Kříž, Ing. Tereza Foukalová, JUDr. Jan Korejčík 
 
Omluveni: Ladislav Kraus 
 
Zasedání bylo zahájeno v 17:32 hodin. Zasedání bylo ukončeno ve 20:00 hodin. 
 
NAVRŽENÝ PROGRAM:   
 

1) Zahájení 
2) Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu  
3) Doplnění a schválení programu 
4) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
5) Projednání přijetí dotací PK na akce: Obec Trnová – JSDHO Trnová,  

kat. V; Výsadba ovocné aleje „K zámku“; Obec Trnová – Prodloužení a 
propojení vodovodních řadů A a B 

6) Projednání Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK  
7) Projednání nabídek na ceny komodit (elektrika, plyn) 
8) Projednání založení DSO obce Trnová s obcí Krašovice a Petice ve věci 

nesouhlasu se záměrem „Stanovení dobývacího prostoru Krašovice a 
hornická činnost na výhradním ložisku kaolinu Krašovice“ 

9) Projednání realizace přírodního dětského hřiště v RD 55 
      10) Informace od starostky obce 
      11) Projednání došlé pošty, diskuse 
      12) 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 10.8. 2022 do 24.8. 2022. Současně byla zveřejněna 
na elektronické úřední desce. Starostka dále konstatovala, že je přítomno 8 členů 
zastupitelstva z celkového počtu 9 členů a zastupitelstvo je usnášení schopné.  

 
 
 
 

2) Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu  
Starostka navrhla, aby ověřovateli dnešního zápisu byl pan Antonín Šípek a pan Jan Rieckel 
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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- J. Korejčík přednesl nesouhlas s navrženou zapisovatelkou 
 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnová určuje jako ověřovatele zápisu paní Antonína Šípka a pana 
Jana Rieckela a jako zapisovatelku paní Evu Hádkovou. 
 

Výsledek hlasování: Souhlasí: 5   členů  Nesouhlasí: 1 J. Korejčík   Zdržel se 
hlasování: 2 P. Kříž, J. Rieckel 
 
- Usnesení č. 46/2022 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. JUDr. 
Jan Korejčík žádal e-mailovou korespondencí o doplnění programu o bod č. 9 Referendum 
k lomu „Krašovice“ Starostka se dotázala, zda je tato žádost platí. 
 

- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. 
Starostka se dotázala zastupitele Korejčíka, zda nadále trvá na doplnění programu a zařazení 
pod bod č. 9 konnání referenda k lomu Krašovice. 

J. Korejčík souhlasil s návrhem bodu č. 9. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje zařazení do programu pod bodem č. 9 
Referendum k lomu „Krašovice“ 
 

Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
- Usnesení č.  47 /2022 bylo schváleno. 

 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program zasedání: 
 

Navrhovaný program: 

 
1) Zahájení 
2) Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu  
3) Doplnění a schválení programu 
4) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
5) Projednání přijetí dotací PK na akce: Obec Trnová – JSDHO Trnová,  kat.V; 

Výsadba ovocné aleje „K zámku“; Obec Trnová – Prodloužení a propojení 
vodovodních řadů A a B 

6) Projednání Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK  
7) Projednání nabídek na ceny komodit (elektrika, plyn) 
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8) Projednání založení DSO obce Trnová s obcí Krašovice a Petice ve věci nesouhlasu 
se záměrem „Stanovení dobývacího prostoru Krašovice a hornická činnost na 
výhradním ložisku kaolinu Krašovice“ 

9) Referendum k lomu „Krašovice“ 
      10)Projednání realizace přírodního dětského hřiště v RD 55 
      11) Informace od starostky obce 
      12) Došlá pošta, diskuse 
      13) Závěr 

 
  
 

Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdrželo se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 48/2022 bylo schváleno. 

 
 
 

4) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
 
 Usnesení jsou průběžně plněna, případně probíhá jejich realizace. 

 
 
 
5) Projednání přijetí dotací PK na akce: Obec Trnová – JSDH Trnová, kat.V;                                                

       Výsadby ovocné aleje „K zámku“; Obec Trnová – Prodloužení a propojení  
            Vodovodních řadů A a B 
 

Starostka informovala zastupitele a přítomné občany, že obci Trnová byla schválena 
žádost o dotaci na nákup věcného vybavení pro JSDHO Trnová ve finanční výši  
26 000,- Kč.  
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 13. 6. 2022, číslo 
usnesení 743/22, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2022 Příspěvek 
na vybavení a opravy neinvestiční povahy“. Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje přijetí 
finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Trnová  
ve výši 26 923,- Kč 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 49/2022 bylo schváleno 
 

 
Dále starostka informovala zastupitele a přítomné občany, že obci Trnová byla 
schválena žádost o dotaci na výsadbu ovocných stromů „K zámku“. Tato výsadba by se 
realizovala na podzim letošního roku. Jedná se o 20 vzrostlých ovocných stromů. 
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- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského 
kraje do rozpočtu obce Trnová ve výši 89 000,- Kč a to na základě schváleného usnesení 
Zastupitelstva Plzeňského kraje, které na svém zasedání dne 13.6.2022 schválilo 
poskytnutí dotace z dotačního titulu č.2: Výsadba dřevin, obnova nebo zakládání 
větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 50/2022 bylo schváleno 

 
Na základě přijaté dotace starostka předložila cenové nabídky na odbornou výsadbu 
ovocných stromů. Společnost Arbo – zahradnictví s.r.o. v celkové ceně 134 603,- Kč 
bez DPH, Šíp – zahradní architektura a služby v celkové ceně 159 880,- Kč bez DPH. 

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

stanovisko. 
- J. Korejčík – se dotázal zda to bude bez stromů, nejsou naceněné? 
- Starostka – odpověděla, že jsou naceněné, jen je prozatím nemají naskladněné. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o dílo se společností Arbo – zahradnictví 
s.r.o., kdy předmětem smlouvy bude výsadba 20 ks ovocných stromů, dle podmínek 
dotace PK a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí:  8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 51 /2022 bylo schváleno 

 
 
Dále starostka informovala zastupitele a přítomné občany, že obci Trnová byla 
schválena žádost o dotaci na prodloužení a propojení vodovodních řadů A a B v části 
obce „Na rybníce“ v částce 256 000,- Kč. Tato částka bude sloužit k dofinancování již 
přislíbené dotace ve výši 70% od Ministerstva zemědělství ČR zašle rozhodnutí o dotaci 
začátkem září. Poté bude s vysoutěženou realizační firmou dohodnut termín začátku 
realizace výstavby vodovodu. 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského 
kraje do rozpočtu obce Trnová ve výši 256 000,- Kč a to na základě schváleného 
usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, které na svém zasedání dne 13.6.2022 
schválilo poskytnutí dotace z dotačního titulu Dotační program vodohospodářské 
infrastruktury 2022. 
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Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 52/2022 bylo schváleno 

 
 

 
6)   Projednání Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK 
   

 
Starostka informovala zastupitele o zaslaném návrhu Smlouvy o omezení užívání 
nemovitosti ve správě SÚS PK, kterou zastupitelé obdrželi v e-mailové korespondenci. 
Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek provádění stavebních prací 
v komunikaci. Dále tato smlouva slouží jako doklad prokazující právo provést stavbu 
na předmětné komunikaci.  
 
 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě 
SÚSPK a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů   Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 53/2022 bylo schváleno 

 
 
7)   Projednání nabídek na ceny komodit (elektrika, plyn) 
 

Starostka obce seznámila zastupitele a přítomné občany že stávající smlouvy na 
dodávky energií jsou platné do 31.12.2022. Z tohoto důvodu poptala ČEZ, Innogi, a E-
ON. Energetické společnosti sdělily, že situace na trhu s energiemi vede k určitým 
omezením a rozhodnutím. Společnosti v současné době tzv. akviziční cenové nabídky, 
které jsou schvalovány vedením společnosti. Nemají k dispozici žádné ceníky ani 
zvýhodněné produktové řady. Všechny dodavatelské společnosti nyní kopírují pouze 
křivku burzy, která je velmi živá. Nyní funguje tzv. SPOTový systém, tzn., že se cena 
zveřejňuje na webových stránkách ČEZu vždy na začátku měsíce následujícího. Tedy 
ceny elektřiny a plynu za srpen budou zveřejněny na začátku září. 
V případě, že se burza ustálí budou tyto společnosti opět nabízet smlouvy s fixní cenou. 
Je možné ze SPOTové smlouvy přejít na fixní. Přechod z produktu SPOT na fixní 
produkt je možné realizovat vždy do 10. dne předcházejícího měsíce dodávky, zahájení 
platnosti nového produktu je vždy od 1. dne následujícího měsíce.  
 
Ceny energií jsou opravdu velice vysoké. Starostka navrhla zastupitelům zamyslet se i 
nad tím, že by se veřejné osvětlení v noci vypínalo. Technicky je toto možné nastavit 
přes časové relé.  
 

- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. 
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K tomuto bodu proběhla diskuze mezi zastupiteli a přítomnými hosty. 
K tomuto bodu nebyl přednesen žádný návrh usnesení. 

 
 

8)   Projednání založení DSO obce Trnová s obcí Krašovice a Petice ve věci  
nesouhlasu se záměrem „Stanovení dobývacího prostoru Krašovice a hornická  
Činnost na výhradním ložisku kaolinu Krašovice“ 
 
Starostka informovala zastupitele o možnosti, aby obec Trnová byla iniciátorem a 
sestavila petici ve věci nesouhlasu se záměrem společnosti LB Minerals, s.r.o. s názvem 
„Stanovení dobývacího prostoru Krašovice a hornická činnost na výhradním ložisku 
kaolinu Krašovice“ 
V záměru je uvedená následná těžba v letech 2032 – 2040. Současně starostka navrhla 
jmenovat do petičního výboru starostu obce, místostarostu a člena zastupitelstva Bc. 
Petra Jindru DiS, tak aby byl petiční výbor tříčlenný. 

Text petice: My, občané České republiky, zejména občané obce Trnová, nesouhlasíme s výše 
uvedeným Záměrem společnosti  LB MINERALS, s.r.o. 

Místo k podpisu petičního archu bude:  Obecní úřad Trnová 
      Potraviny Šuchman 

      Česká pošta – pobočka Trnová 
 
Starostka se dotázala, zda spolek ZKT vytvořil nebo nevytvořil petici, o které se 
vyjadřovali 29. 06. 2022 na stránkách fcb.  
P. Kříž – proto jsme přišli s návrhem konání referenda. 
Poté proběhla diskuze o právní závaznosti petice, o její prospěšnosti, o platnosti 
vyjádření starostky obce k záměru „Stanovení dobývacího prostoru Krašovice,…“. 
Starostka seznámila přítomné s informací MŽP, které přihlédlo k zaslanému vyjádření 
a zadavateli byl tak záměr vrácen ministerstvem zpět k přepracování.  
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Trnová souhlasí s tím, aby obec Trnová byla iniciátorem a sestavila 
petici ve věci nesouhlasu se záměrem společnosti  LB MINERALS, s.r.o., se sídlem Tovární 
431, 330 12 Horní Bříza, IČO 279 94 929 s názvem „Stanovení dobývacího prostoru Krašovice 
a hornická činnost na výhradním ložisku kaolinu Krašovice,“ , kdy předmětem záměru je 
vybudování dobývacího prostoru Krašovice a hornická činnost na výhradním ložisku kaolinu 
Krašovice, následná těžba v letech 2032 až 2040 a s tím související činnost (dále jen Záměr), a 
to s následujícím textem : 

My, občané České republiky, zejména občané obce Trnová, nesouhlasíme s výše 
uvedeným Záměrem společnosti  LB MINERALS, s.r.o. 

Současně zastupitelstvo obce jmenuje do petičního výboru tyto osoby: 
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 Bc. Petru Martínkovou Šumlovovou 

MUDr. Jiřího Kozu 

Bc. Petra Jindru, DiS 

kdy za petiční výbor bude oprávněna jednat Bc. Petra Martínková Šumlovová 

 Výsledek hlasování: Souhlasí: 8  členů   Nesouhlasí: 0    Zdržel se hlasování: 0  

 
- Usnesení č. 54/2022 bylo schváleno 

 
 

Dále starostka navrhuje založit Dobrovolný svazek obce Trnová a obce Krašovice, kdy 
společně budou hájit zájem občanů proti rozšíření těžby. Po odsouhlasení souhlasu se 
založením DSO obce Trnová a obce Krašovice se na dalším zasedání předloží 
k odsouhlasení Smlouva o založení dobrovolného svazku obou obcí. Tímto bude 
docíleno co možná nejlepší obrany proti tomuto záměru rozšíření těžby. 

 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Trnová souhlasí  se založení dobrovolného svazku obcí dle § 49 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to společně s obcí Krašovice, jehož předmětem 
činnosti bude zajišťování a prosazování společného zájmu a ochrany zúčastněných 
obci ve věci záměru společnosti LB MINERALS, s.r.o., se sídlem Tovární 431, 330 12 
Horní Bříza, IČO 279 94 929 „Stanovení dobývacího prostoru Krašovice a hornická 
činnost na výhradním ložisku kaolinu Krašovice“ a pověřuje starostku obce k 
podniknutí všech s tím souvisejících úkonů. Zastupitelstvo současně souhlasí s tím, 
aby předsedou Dobrovolného svazku obcí byl jmenován starosta obce Trnová s tím, že 
místopředsedou bude jmenován starosta obce Krašovice. 

 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů   Nesouhlasí: 0    Zdržel se hlasování: 0  
 
- Usnesení č. 55/2022 bylo schváleno 
 

 
9)   Referendum k lomu „Krašovice“ 

 
 

Na základě návrhu pana JUDr. Korejčíka se na program přidal tento již schválený bod. 
Starostka vyzvala zastupitele Korejčíka a předala mu slovo. 
 
J. Korejčík pohovořil o tom, kdo je oprávněn podepisovat petici a kdo se může 
účastnit místního referenda. 

 
  

Starostka – dodala, že výsledek referenda bude závazný pro obec (zastupitele), obec je 
už ale tak jako tak proti tomuto záměru. Pro ostatní úřady, které se budou projektem 
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zabývat, referendum závazné není. Bude to mít max. podpůrný vliv, ale i tak velmi 
malý. 
 
Každopádně s referendem souhlasíme, ale jsme přesvědčeni o tom, že účinnější bude 
referendum probíhající v obou obcích Trnová i Krašovice najednou. Z toho důvodu, že 
máme na našem katastru pouze 2% z celkové výměry lomu. Je tu vážná obava o to, že 
lom bude zasahovat pouze na KÚ Krašovice. Obec Trnová se tak nebude moci účinně 
bránit. Navrhuje proto referendum uskutečnit současně s volbou prezidenta 13 a 14 
ledna 2023. Referendum tak bude moci probíhat v oba dva volební dny. Toto je tak 
zásadní věc, která se nedá uspěchat.  
V současné době obec Trnová získala časovou rezervu. Ministerstvo životního 
prostředí vrátilo dokumentaci zpracovatele na vliv životního prostředí k doplnění. 
Starostka tak díky svému kvalitně zpracovanému vyjádření, které zaslala dne 
21.6.2022 na Ministerstvo životního prostředí a na vědomí krajskému úřadu získala 
čas pro přípravu dalších kroků jako petice, založení DSO a referendum. 
 
Starostka upozornila na to, že je třeba si uvědomit, že za měsíc jsou volby do 
zastupitelstva obcí a dle zákona o místním referendu nesmí být den konání místního 
referenda stanoven tak, aby připadl do následujícího funkčního období zastupitelstva 
obce.  
 
V případě, že by bylo požadováno, aby referendum proběhlo s volbami do 
zastupitelstva obcí je třeba si uvědomit, že není odsouhlasena otázka, je třeba 
vytisknout materiál a toto se z technických a organizačních důvodů nedá stihnout. 
 
Navrhujeme referendum řádně připravit a na zastupitelstvo předložit po ustavujícím 
zastupitelstvu společně s obcí Krašovice. 
 
Zastupitelé se shodli na tom, že bude lepší nechat svolání  místního referenda 
v termínu prezidentských voleb 13 a 14 ledna.2023. O tomto bodu nebylo navrženo, 
ani přijato žádné usnesení. 

           
 

10)   Projednání realizace přírodního dětského hřiště v RD 55 
 

Starostka seznámila zastupitele s projektem realizace dětského hřiště v RD 55. 
Předložila zpracovanou studii a projektovou dokumentaci. Dále předložila 
zastupitelům k posouzení dvě cenové nabídky v zapečetěných obálkách. Starostka 
celkem oslovila 4 firmy z toho dvě zaslaly cenové nabídky. Výstavbu dětského hřiště 
v lokalitě RD 55 bychom rozdělili do dvou etap. První etapa by byla zahradnické práce 
s výsadbou stromů a keřů dle předloženého projektu a v druhé etapě by se umístily 
herní prvky a mobiliář. Momentálně je obec Trnová vedena jako náhradník, kdy jme 
na podzim roku 2021 podávali žádost o dotaci na herní prvky. Pokud bychom se 
nedostali do seznamu obcí, které budou podpořeny, mohla by být žádost o dotaci 
podána znovu na podzim letošního roku, nebo v únoru 2023 na PK.  

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

stanovisko. 
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T. Foukalová navrhla parčíky vybudovat v rámci spolupráce s rodiči, kteří by se rádi 
této akce účastnili.  
Dále o tématu k bodu 10 proběhla mezi zastupiteli a přítomnými krátká diskuze. 
K tomuto bodu nebylo navrženo, ani přijato žádné usnesení. 
 
 

11)   Informace od starostky obce 
 
 
Starostka informovala o zaslané Zprávě o uplatňování územního plánu obce Trnová 
Městským úřadem Nýřany. Tuto zprávu dostali zastupitelé v emailové korespondenci a 
dotázala se zastupitelů, zda mají k této vypracované zprávě nějaké připomínky.  
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová nemá připomínek ke Zprávě o uplatňování Územního plánu 
obce Trnová. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování:  0 
 
- Usnesení č. 56 /2022 bylo schváleno 
 

 
Dále starostka informovala o zaslané Smlouvě o zpracování osobních údajů při 
využívání služeb Hostovaná elektronická spisová služba AthenA zaslané KÚ PK. 
Taktéž zastupitelé obdrželi v emailové korespondenci. 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů při 
využívání služby Hostovaná elektronická spisová služby AthenA a pověřuje starostku 
obce k podpisu smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování:  0 
 
- Usnesení č. 57/2022 bylo schváleno 

 
Dále starostka informovala, že byla opravena cesta směrem za hřbitovem. Pročistily se 
břehy této polní cesty a na podzim, nejdéle na jaře zde bude probíhat výsadba ovocných 
stromů společně s Nadací Sázíme stromy. 
Dále starostka navrhla v této části obce dokončit úpravu vstupu od silnice k bráně 
samotného hřbitova společně se zpevněním chodníčku ke studně. Tento prostor 
navrhuje upravit položením žulových kostek. Dále navrhuje zabudovat betonový sloup 
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pro kameru, která ochrání prostor hřbitova. Cenová nabídka na IP kameru je i s montáží 
naceněna na 19 925,- Kč – bude řešena formou objednávky. 
Starostka předložila cenové nabídky. UNI LOGO – František Henžlík 345 000,- Kč bez 
DPH., Stavební společnost Veverka v ceně 366 500,- Kč bez DPH. Uvedené společnosti 
se s rozsahem prací seznámily přímo na místě. 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
J. Rieckel – proč byly osloveny tyto firmy 
Starostka – jsou nejblíže, jsou nejpružnější a jedny z nejlevnějších.  

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o dílo se společností UNI Logo 
František Henžlík, kdy předmětem smlouvy bude realizace položení žuly v prostoru 
před hřbitovem a realizace žulového chodníčku ke studni v celkové částce 345 000,- Kč 
a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 6 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 2 J. 
Korejčík, J. Rieckel 
 
- Usnesení č. 58/2022 bylo schváleno 
 
Starostka také informovala o úpravě dětského hřiště na návsi, kdy firma B.NETON 
darovala naší obci zahradní stůl a dvě zahradní lavičky.   
 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Darovací smlouvu mezi společností B.NETON 
(dárce) a obcí Trnová (obdarovaná). Věcným darem se rozumí poskytnutí 2 ks lavice 
s opěradlem PRIMA a 1 ks zahradního stolu PRIMA. Hodnota věcného daru 
představuje částku 9 764,- Kč. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování:  0 
 
- Usnesení č. 59/2022 bylo schváleno 

 
Starostka informovala zastupitele, že obec Trnová prošla kontrolou pod názvem: 
Dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zejména zajištění připravenosti 
obce na řešení krizových situací. Kontrolované období bylo leden 2021 – červen 2022. 
Tato kontrola této oblasti nebyla doposud u obce Trnová vykonána. Závěrem této 
kontroly je : Obec Trnová úkoly uvedené v krizovém zákoně a při provedené kontrole 
byla předložena všechna požadovaná dokumentace bez chyb. Obec Trnová plní úkoly 
uvedené v krizovém zákoně. 
 
Starostka informovala o realizaci rekonstrukce přízemí MŠ, kdy se kompletně 
realizovala výměna dlažby, dveří. Při této realizaci se vyskytly některé skryté 
vícepráce, které musely být v průběhu realizace provedeny. Jedná se konkrétně o větší 
rozsah opravy kanalizační stupačky, nově vyzděné kanalizační šachty a dokoupen 
hliněný poklop, odstranění – zbroušení  betonové podlahy, kvůli velkým nerovnostem 
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a navíc realizaci dilatačních přechodů. Zazdění elektroinstalace, která byla vedena 
v lištách. Částka víceprací je 37 100,- Kč 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem 
UNI LOGO František Henžlík, kdy předmětem dodatku č. 1 jsou vyčísleny vícepráce 
v částce 37 100,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo ze dne 10.6.2022 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 7 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 1 J. 
Korejčík 
 
- Usnesení č. 60/2022 bylo schváleno 

 
Dále starostka informovala zastupitele a přítomné občany, jak postupují práce na 
roubence. Veškeré letošní naplánované stavební práce, které byly zahájeny byly 
podpořeny dotací jak Ministerstva Kultury ČR v částce 300 tis Kč, tak i PK v částce 
180,- Kč Tyto práce již byly v plném rozsahu dokončeny. Při kontrolním dni dne 29.7. 
2022 byly sepsány práce, které z pohledu památkářů budou ještě potřeba realizovat. 
Jsou to dokončovací práce např.: položení dřevěných lišt k zakončení podlahy, 
zfrézování dřevěné podlahy, tak aby se minimalizovaly nerovnosti, napuštění prken 
vhodným prostředkem. Věškeré stěny a stropy vybílit vápnem, položit cihlovou podlahu 
v černé kuchyni, položit valounkovou podlahu do sklepa, dokončit strop z povalů, 
položit okapový chodník před roubenku, tak aby voda odtékala a upravit venkovní 
prostor za roubenkou. Tyto práce jsou naceněny na částku 172 000,- Kč bez DPH a 
starostka tyto práce navrhuje dle doporučení památkářů realizovat. V těchto započatých 
pracích by pokračovala firma UNI LOGO. 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
J. Korejčík – nikoho jiného  nemáme? 
Starostka – omazávky dělala firma UNI logo, jelikož se budou dokončovat, je důležité 
aby je dokončila stejná firma.  
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem UNI LOGO 
František Henžlík, kdy předmětem smlouvy jsou uvedeny a vyčísleny dokončovací 
práce na roubence v částce 172 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu 
Smlouvy o dílo.  
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 7 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 1 J. 
Korejčík 
 
- Usnesení č. 61/2022 bylo schváleno 
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Starostka informovala zastupitele, že obec Trnová je vedena jako náhradní v podané 
žádosti o dotaci u MMR na rekonstrukci komunikace MK01 (16 c). Jelikož je obce 
vedena jako náhradním až v druhé polovině seznamu, je patrné, že pravděpodobnost 
získání dotace je velmi malá. Při průběžných opravách v minulých letech se terén této 
komunikace navýšil tak, že se komunikace nachází nad terénem podhrabové betonové 
desky plotů občanů. Při deštích se z této komunikace splavuje štěrk, bláto na pozemky 
přilehlých nemovitostí. Starostka navrhuje opravu této části komunikace stržením a 
odbagrováním navážky poté návoz drtě a zhutnění. Tato oprava je naceněna na částku 
58 000,- Kč bez DPH a bude řešena formou objednávky. 
 

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

-  
O tomto bodu proběhla mezi zastupiteli krátká diskuze. 
 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje opravu komunikace MK01(16c) stržením a 
odbagrováním navážky, poté návoz drtě a zhutnění. Zastupitelstvo pověřuje starostku 
obce sepsáním objednávky v ceně 58 000,- Kč a k zajištění realizace opravy.  
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 62/2022 bylo schváleno 

 
 
 

11)   Projednání došlé pošty 
 
 
Starostka informovala zastupitele o doručené žádosti o odkupu obecního pozemku. Pan 
Hucl žádá o prodej části pozemku č. 21/1 o výměře cca 280 m2. Tato žádost byla 
podána dne 10.8. a z tohoto důvodu nemůže zastupitelstvo o prodeji rozhodnout, 
jelikož není vyvěšený záměr po dobu nejméně 15 dní.  

 
 

Starostka informovala zastupitele, že od roku 2015 provozuje obecní webové stránky 
společnost GALILEO. V zaslaném dopise uvádějí důvody, kdy jsou nuceni zvýšit cenu 
za provoz webových stránek. Zvyšování ceny je přímý důsledek posledních 2 let, kdy 
společnost zažívá zvyšování veškerých cen a růst inflace napříč ekonomikou. Současná 
cena je 7500,- Kč /rok (tj. 625,- Kč měsíčně). Nová cena se zvyšuje na 9 492,- Kč bez 
DPH. Zvýšení ceny se týká pouze provozu webových stránek, další produkty zůstávají 
nedotčeny. 
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- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. 

 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o Poskytování produktu 101-0010 
WWWstránky – Roční provoz se společností Galileo Corporation a pověřuje starostku 
k podpisu smlouvy. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování:  0 
 
- Usnesení č. 63 /2022 bylo schváleno 

 
 
 

Starostka informovala zastupitele o zaslaném dopise ze dne 24.8.2022 společnosti 
Plzeňská insolvenční, kde se uvádí, že společnost Touš projekt s.r.o. se nachází 
v insolvenci. Starostka uvedla, že p. Touš pro naši obec zpracovává projektovou 
dokumentaci na zhotovení dokumentace k územnímu řízení průtahu obcí. Tato 
dokumentace dle uzavřené smlouvy ze dne 15.10.2015 dle doby plnění měla být předána 
včetně územního rozhodnutí do 31.3.2016. Cena za dílo již byla v celé výši bývalým 
panem starostou vyplacena, přesto, že nedošlo k odevzdání předmětu smlouvu 
v určeném termínu. Starostka obce se snažila urgovat pana projektanta k dokončení 
dokumentace, ale již zaplacený projekt situaci velice komplikuje a pan projektant 
dopracování dokumentace pro náš průtah stále oddaloval, byť se starostce obce podařilo 
v tomto dokumentu zapracovat několik nutných změn, které by dopomohli k dokončení 
dokumentace. Starostka vyzvala pana bývalého starostu JUDr. Korejčíka k vysvětlení, 
proč uhradil celou částku ve výši 119 700 Kč za projekt ještě před dokončením 
dokumentace. 
 
J. Korejčík – reagoval, že mluvil s panem Toušem, který říká, že za 3,5 roku od starostky 
nedostal žádný pokyn. Jsou velké rozpory mezi tím, co říkáte vy a co projektant Touš.  
 
Dále starostka uvedla, že stejná situace nastala u dalšího projektu a to zpracování 
projektové dokumentace pro přivaděč – komunikaci do RD 55.  
Opět tato dokumentace byla pane bývalým starostou uhrazena v plné výši, aniž by byla 
předána obci a dokončena. Opět starostka vyzvala pana bývalého starostku k vysvětlení.  
 
J. Korejčík – reagoval, abychom přizvali pana Touše 
Starostka – oznámila, že nemáme od p. Touše ani dokumentaci k územnímu rozhodnutí, 
p. Touš se účastnil jednání s p. Jacyzsynem, zástupci SÚS, s právníkem a informace, že 
3,5 roku nedostal od starostky žádný pokyn je nepravdivá. Dokumentace měla být 
odevzdaná v termínu 31.3.2016 a přesto, že nebyla do tohoto termínu odevzdána je ze 
strany obce bývalým panem starostou zaplacena v plné výši.  
 
Starostka obce panu Toušovi dle dohody nedoplatila fakturu za zpracování PD na 
rekonstrukci komunikace MK 01 v částce 15 tis. Nedoplatek byl odůvodněn tím, že až 
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obci dodá i tištěnou verzi projektové dokumentace bude mu faktura doplacena a dále 
bude požadováno dopracování projektu přivaděče do RD 55 a dokumentace pro uzemní 
rozhodnutí k průtahu obcí.  
 
 

Starostka otevřela diskusi: 
 
J. Korejčík navrhl nezavazovat další ZO a navrhl hlasovat o konání místního referenda 
při volbách do zastupitelstev obcí. Zároveň předložil text usnesení (originál texu je  
přílohou tohoto zápisu). 
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
K této otázce proběhla diskuze, J. Korejčík trval na tom, aby se hlasovalo o jeho 
návrhu. 
 
 

Návrh usnesení 
 
Zastupitelstvo obce Trnová rozhodlo, o konání místního referenda dle zákona č. 22/2004 
Sb. v platném znění, ve věci řešení otázky Souhlasu se záměrem „Stanovení 
dobývacího prostoru Krašovice a hornické činnosti na výhradním ložisku Kaolinu 
Krašovice“. 
Referendum se bude konat na katastrálním území Trnová u Plzně. 
Otázka pro místní referendum zní: „Souhlasíte s tím, aby obec Trnová zabránila 
vzniku dobývacího prostoru „Krašovice“, stejně jako každému novému 
obdobnému dobývacímu prostoru, včetně jiného rozšiřování dobývacích prostorů  
kaolinu směrem k obci Trnová?“ 
Zastupitelstvo odůvodňuje svůj návrh mimo jiné nedostatečně zpracovaným záměrem, 
který nerespektuje místní podmínky a opírá se pouze o obecné informace a data z jiných 
oblastí. Zejména se dotýká oblasti ovzduší a hlukové situace, kdy záměr vychází pouze 
obecných předpokládaných údajů bez respektování specifik místní lokality. Dále 
v záměru nejsou u vlivů na povrchové a podzemní vody vůbec reflektovány stávající 
extrémně nízké bilance srážkových vod, která zcela nepochybně budou mít vliv na 
výsledná data. Současně nejsou v záměru respektovány vlivy na různé chráněné části 
přírody, kde zcela chybí dlouhodobá studie předpokládaného území budoucího lomu a 
jejího okolí, a z hlediska odbornosti je zcela nedostatečný. S tímto nebyl vůbec  
zjišťován názor k připravovanému záměru místních samospráv a dalších  oprávněných 
místních subjektů. Zastupitelé tak tímto referendem dávají prostor dotčeným občanům, 
aby se zcela svobodně a individuálně vyjádřili k výše uvedené otázce.  
Odhad nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu je 
odhadován do 10-ti tisíc Kč. Úhrada nákladů se plánuje v plném rozsahu z rozpočtu 
obce, v rámci přípravy rozpočtů v budoucím období z finančních rezerv obce.  
Zastupitelé dále pověřují starostku obce k vyhlášení místního referenda v termínu 
konání voleb do místního ZO 2022. A dále ke všem dalším úkonům nezbytným 
k realizaci výše uvedeného referenda. 
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Výsledek hlasování: Souhlasí: 3 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování:  5 P. 
Martínková Šumlovová, J. Koza, P. Jindra, T. Foukalová, A. Šípek 
 
- Usnesení č. 64 /2022 nebylo schváleno 

 
 
            J. Korejčík – jak to vypadá s reklamací komunikace u pana Dítěte?  

Starostka – odpověděla, že oprava propadlé kanalizace bude realizována společně 
s vybudováním vodovodu Na rybníce, jelikož se jedná o stejného zhotovitele. 
Předpoklad termínu je konec září. 

            J. Korejčík dále kritizoval práci zapisovatelky, nelíbilo se mu hlavně zpracování    
            zápisu z předešlého zasedání zastupitelstva obce. K tomto tématu proběhla mezi  
            zastupiteli diskuze.  
 
 
             J. Korejčík podal námitku proti zápisu z minulého zastupitelstva obce.  
 
             Starostka obce tak dala hlasovat o důvodnosti vznesené námitky zastupitele Jana  
             Korejčíka. 
 
 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Trnová shledalo námitku Jana Korejčíka jako nedůvodnou? 
 

Výsledek hlasování: Souhlasí: 4 členů   Nesouhlasí: 3 J. Korejčík, P. Kříž, J. Rieckel      
Zdržel se hlasování:  1 J. Koza 

 
- Usnesení č. 65/2022 nebylo schváleno 

 
 
         

Dále proběhla diskuze o výsadbě stromů, o dláždění prostranství před hřbitovem, které 
se zdálo některým přítomným zbytečné. 
 J. Rieckel se dotázal na nátěr venkovní učebny v ZŠ, starostka odpověděla, že je již 
učebna natřená.  
Starostka dále informovala, že byl také proveden nátěr vrostlých stromů proti okusu 
bobra na pláži u rybníka. 
 
Starostka informovala o připravované akci Posvícení na Roubence, která se bude konat 
ve dnech 2.9. a 3.9. 2022 a všechny přítomné srdečně pozvala.  
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12)   Závěr 
 

  
Starostka poděkovala všem za účast. 
 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 31. 08. 2022 
 
 
Zapisovatelka:  Eva Hádková  ……………………………………………………. 
 
Ověřovatelé:              Antonín Šípek ……………………………………………………. 
   (datum ověření zápisu) 
 

           Jan Rieckel       ………………….………………………………… 
(datum ověření zápisu:) 

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

1) Prezenční listina 
2) Originál textu návrhu usnesení ZO zastupitele Jana Korejčíka o konání místního 

referenda při volbách do zastupitelstev obcí. Zároveň předložil text usnesení  
 
 


