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Zápis č. 06/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Trnová 

ze dne 29.11. 2021 
budova Hasičské zbrojnice, Trnová č.p.357 

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

Šípek, Ladislav Kraus, JUDr. Jan Korejčík, Jan Rieckel, Bc. Pavel Kříž 
 
Omluveni: Ing. Tereza Foukalová 
 
Zasedání bylo zahájeno v 17:30 hodin. Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 
 
NAVRŽENÝ PROGRAM:   
 

1) Zahájení 
2) Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu  
3) Doplnění a schválení programu 
4) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
5)  Schválení rozpočtu pro rok 2022 
6)  Schválení ceny stočného pro rok 2022 
7)  Projednání výsledků veřejné zakázky k realizaci akce: „Obec Trnová –  

Prodloužení a propojení vodovodních řadů A a B“ 
       8)  Přijetí dotace z MZE – 33464/2021 z programu 129 400 
       9)  Projednání výsledků veřejné zakázky k realizaci akce: „Rekonstrukce 

komunikace MK01 (16c) v obci Trnová“ 
10)Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci MK01(16c) - MMR 
11)Projednání podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce kulturního  
     domu č.p.267“ - MMR 
12) Projednání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště v lokalitě  
      55RD - MMR 
13) Rozpočtové opatření 1/2021 na vědomí 
14) Rozpočtové opatření 2/2021 na vědomí 
15) Projednání vodovodní přípojky č.p. 294 
16) Inventarizace obecního majetku 
17) Projednání došlé pošty, diskuse 
19) 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 19. 11. 2021 do 29. 11. 2021. 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.  
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2) Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu  
Starostka navrhla, aby ověřovateli dnešního zápisu byl pan Bc. Petr Jindra, DiS a pan 
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. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnová určuje jako ověřovatele zápisu pana Petra Jindru a pana 
Pavla Kříže a jako zapisovatelku paní Evu Hádkovou. 
 

Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů   Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
- Usnesení č. 74 /2021 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.  
 

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)  Schválení rozpočtu pro rok 2022 
6)  Schválení ceny stočného pro rok 2022 
7)  Projednání výsledků veřejné zakázky k realizaci akce: „Obec Trnová –  

Prodloužení a propojení vodovodních řadů A a B“ 
       8)  Přijetí dotace z MZE – 33464/2021 z programu 129 400 
       9)  Projednání výsledků veřejné zakázky k realizaci akce: „Rekonstrukce 

komunikace MK01 (16c) v obci Trnová“ 
10)Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci MK01(16c) - MMR 
11)Projednání podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce kulturního  
     domu č.p.267“ - MMR 
12) Projednání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště v lokalitě  
      55RD - MMR 
13) Rozpočtové opatření 1/2021 na vědomí 
14) Rozpočtové opatření 2/2021 na vědomí 
15) Projednání vodovodní přípojky č.p. 294 
16) Inventarizace obecního majetku 
17) Projednání došlé pošty, diskuse 
19) Závěr 
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Výsledek hlasování: Souhlasí: 7 členů   Nesouhlasí: 0   Zdrželo se hlasování:1Korejčík 
 
- Usnesení č. 75/2021 bylo schváleno. 

 
 

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

 
J. Korejčík – jak dopadlo zasedání školského výboru? 
Starostka – zasedání školské rady proběhlo, paní učitelka Křížová je stále zaměstnancem 
školy, paní Železná i nadále zůstává jako vedoucí učitelka. 

 
 
5)   Schválení rozpočtu pro rok 2022 
 

Starostka seznámila zastupitele i přítomné občany, že návrh rozpočtu pro rok 2022 byl 
vyvěšen dle zákona po dobu 15 dní na úřední desce a to od 5.11.2021 do 29.11.2021 
K 31.10. 2021 má obec na účtech částku 11 886 065,93,- Kč. Rozpočet sestavoval 
Finanční výbor obce Trnová s paní starostkou a paní účetní, kdy příjmy jsou 
odhadnuty na 12 583 600 Kč, výdaje na 16 389100 Kč. Ve výdajích je zahrnuta 
rezerva 5 000 000 Kč pro případ, že by vyšly projekty z podaných žádostí o dotace, 
jejíchž výsledek bude znám až cca v červnu 2022. Schodek rozpočtu vychází na – 
3 805 500 Kč. Obec Trnová platí úvěr 1 602 000,- Kč ročně.  
Starostka vysvětlila s jakými projekty obec plánuje na položce rezervy. Paní účetní 
Ing. Prokešová byla na zasedání přítomna a mohla zodpovědět dotazy zastupitelů i 
přítomných občanů. 
K tomuto bodu poté byla otevřena diskuse: 
 
J. Korejčík – dotazoval se na počet evidovaných psů v obci, dále se dotazoval na obsah 
jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové skladby v rámci příjmů i výdajů. 
Na jednotlivé dotazy odpovídala starostka obce a účetní Ing. Iva Prokešová 

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

stanovisko. 
 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022. Rozpočet se 
schvaluje jako schodkový, s celkovými plánovanými příjmy ve výši 12 583 600 Kč. A 
celkovými výdaji plánovanými ve výši 16 389 100 Kč a financováním úvěru ve výši 
1 602 000,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 3 805 500 Kč a splátky úvěru budou kryty 
ze zůstatku na účtech k 31.12.2021.  Dále je přílohou rozúčtování rozpisu rozpočtu na 
položky dle předloženého návrhu. Závaznými ukazateli jsou Příjmy celkem a Výdaje 
celkem za rok 2022 
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Výsledek hlasování: Souhlasí: 4 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 4  
(J. Korejčík, L. Kraus, P. Kříž, J. Rieckel) 
 
- Usnesení č. 76 /2021 nebylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje neinvestiční příspěvek na rok 2022 poskytnutý 
IZŠ Trnová ve výši 1 150 000 Kč. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů    Nesouhlasí: 0      Zdržel se hlasování: 0 
- Usnesení č.  77 /2021 bylo schváleno 
 
 

 
6)    Schválení ceny stočného pro rok 2022 
   

 Starostka informovala o zaslaném oznámení s kalkulací ceny stočného na rok 2022od 
společnosti Vodárna Plzeň a.s. a to s navýšením ceny o 2,7 % na částku 24,67 Kč/m3 

(bez DPH). Toto navýšení ceny vychází z vývoje cen energie. 
 

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

J. Korejčík – ČOV má kapacitu max. 1700 obyvatel, co je v plánu, když kapacita 
dosáhne hraniční hodnoty. Už obec tuto skutečnost řeší s ostatními obcemi napojenými 
na ČOV? 
Starostka – odpověděla, že se dotazovala a dle sdělení Vodárny Plzeň je kapacita ČOV 
zatím dostačující i po napojení celé lokality 55 RD. 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje navrhovanou cenu stočného Vodárnou Plzeň a.s. 
pro rok 2022 v obci Trnová ve výši 24,67 Kč (bez DPH). 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování: 0 
- Usnesení č. 78/2021 bylo schváleno 

 
 

 
7)   Projednání výsledků veřejné zakázky k realizaci akce: „Obec Trnová –  
 Prodloužení a propojení vodovodních řadů A a B“ 
  

Starostka pohovořila o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu. Dne 11.10.2021 byla 
zahájena veřejná zakázka malého rozsahu odesláním Výzvy a Zadávací dokumentací. 
Bylo poptáno 14 uchazečů. Otevírání obálek proběhlo v termínu 27.10.2021 od 10 hod. 
Zadavatel obec Trnová na základě požadavků správce programu MZE 129 403 
rozhodla o zrušení uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„Prodloužení a propojení vodovodních řadů A a B“. Důvodem pro zrušení veřejné 
zakázky je skutečnost, že zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání nabídek pouze 4 
nabídky, což je nedostatečné na poskytnutí finanční podpory v rámci Pravidel pro 
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poskytování a čerpání státní finanční podpory pro podprogram 129 403, kdy výběr 
dodavatele musí být podložen minimálně 5 hodnocenými nabídkami. V tomto případě 
zůstaly všechny obálky zapečetěné. 
 
Zadavatel obce Trnová neprodleně vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu znova. 
 
Do veřejné zakázky malého rozsahu do vypršení lhůty pro podání nabídek 18.11.2021 
do 14,30 hod. přihlásily opět pouze 4 dodavatelé.  
 
Z tohoto důvodu starostka obce dne 19.11.2021 zaslala Žádost o udělení výjimky na 
Ministerstvo zemědělství ČR s možnost pokračování v zakázce malého rozsahu při 
počtu 4 doručených nabídek. 
 
Této žádosti bylo vyhověno a hodnotící komise mohla dokončit veřejnou zakázku 
malého rozsahu a otevřít tak zapečetěné obálky.  
 
Uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou – DEKAKOM plus, s.r.o. – nabídka č. 4 – 
nabídková cena 2 308 114,15,- Kč bez DPH. 
 

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

stanovisko. 
 

J. Korejčík – vodovod se bude napojovat? 
Starostka – ne, bude vystavěn nový, provozovatel vodovodu v obci nesouhlasí 
s napojením na stávající vodovod. 

 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje v souladu se zprávou hodnotící komise pořadí 
uchazeče a jejich nabídek v rámci výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce malého 
rozsahu: „Prodloužení a propojení vodovodních řadů A a B“. Nejnižší nabídka je 
uchazeče vedená pod č. 4 v nabídkové ceně 2 308 114,15,- Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o dílo s uchazečem, 
který se umístil první v pořadí a k dalším úkonům spojeným s realizací tohoto 
usnesení. 
 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 7 členů Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování: 1 (Korejčík) 
- Usnesení č. 79/2021 bylo schváleno 

 
 
Dále starostka informovala, že je nutné mít zajištěný Technický dozor investora na 
realizaci „Prodloužení a propojení vodovodních řadů A a B“ autorizovanou osobou pro 
oblast vodohospodářských staveb podle zákona 360/1992 Sb. Z tohoto důvodu oslovila 
několik osob majících oprávnění pro tento výkon TDI dle požadavků MZe a předložila 
zastupitelům všechny cenové nabídky. 
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- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. 
 
 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje v souladu s předloženými cenovými nabídkami 
v rámci zajištění TDI k realizaci: „Prodloužení a propojení vodovodních řadů A a B“. 
Nejnižší nabídka je uchazeče Ing. Petra Zykmunda v nabídkové ceně 78 000,- Kč bez 
DPH. Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o zajištění 
inženýrské činnosti a technický dozor investora nad realizací stavby autorizovanou 
osobou pro oblast vodohospodářských staveb s uchazečem, který se umístil první 
v pořadí a k dalším úkonům spojeným s realizací tohoto usnesení. 
 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 7 členů Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování: 1 (Korejčík) 
- Usnesení č. 80/2021 bylo schváleno 
 
 
 

8)   Přijetí dotace z MZE – 33464/2021 z programu č. 129403 
  

Starostka informovala zastupitele i přítomné občany, že naše žádost o poskytnutí 
dotace na Prodloužení a propojení vodovodních řadů A a B v části obce „Na rybníce“ 
byla zařazena do Návrhu akcí k financování za spoluúčasti Ministerstva zemědělství.  
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje přijetí dotace na akci „Obec Trnová – 
prodloužení a propojení vodovodních řadů A a B“ z Ministerstva zemědělství, kdy 
tuto akci dofinancuje z vlastních zdrojů. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 7 členů Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování: 1 Korejčík 
- Usnesení č. 81/2021 bylo schváleno 

 
   
 
9) Projednání výsledků veřejné zakázky k realizaci akce: „Rekonstrukce 

komunikace MK 01 (16c) v obci Trnová 
 
 Starostka pohovořila o možnosti opět se zapojit s žádostí o dotaci na rekonstrukci 

komunikace MK01 (16c). Jelikož v minulé dotační výzvě bylo obrovské množství 
podaných žádostí, měla by obce větší šanci, pokud by již byl vysoutěžen zhotovitel a 
žádost obce by byla hodnocena větším počtem bodů. 
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 Z tohoto důvodu byla zveřejněna podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. 
 Hodnotící komise provedla posouzení splnění podmínek účasti dodavatele, který se 

umístil jako první v pořadí. Prvním účastníkem v pořadí je společnost COLAS CZ, 
a.s., kdy tato společnost v nabídce doložila všechny doklady požadované v Zadávací 
dokumentaci a výší nabídkové ceny 3 950 000,- Kč bez DPH. 

 
 

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

J. Korejčík – dotazoval se na podrobnější informace k opravě MK 01 (16c), na veškeré 
dotazy odpovídala starostka obce. 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje v souladu se zprávou hodnotící komise pořadí 
uchazeče a jejich nabídek v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
„Rekonstrukce komunikace MK 01 (16c) v obci Trnová“. Nejnižší nabídka je 
uchazeče vedená pod č. 6 - COLAS CZ, a.s. v nabídkové ceně 3 950 000,- Kč bez 
DPH. Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o dílo 
s uchazečem, který se umístil první v pořadí a k dalším úkonům spojeným s realizací 
tohoto usnesení. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 7 členů   Nesouhlasí: 0 Zdržel se hlasování:1 (Korejčík)  

- Usnesení č. 82 /2021 bylo schváleno 
 
 

 
10)  Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci MK 01 (16c) - MMR 
 
 Starostka pohovořila o vyhlášené výzvě podpora obnovy místních komunikací 

z Ministerstva místního rozvoje. Na veškeré způsobilé výdaje je poskytována dotace 
ve výši 80 %. Žádost o dotaci musí být podána do 17.12.2021 Zpracování dotace se 
připravuje s Ing. Damaškem, kdy se za podání žádosti nebude účtovat poplatek. Jedná 
se o opětovné podání již zpracované žádosti o dotaci. Žádost o dotaci bude pouze 
aktualizovaná. 

 
 

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

 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního 
programu MMR ČR 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací. Název akce: 
„Trnová – rekonstrukce MK 01 (16c) v obci Trnová“, a současně v případě získání 
podpory, tuto akci dofinancuje z vlastních zdrojů. Dále pak pověřuje starostku obce 
k úkonům spojených s podáním žádosti.  
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Výsledek hlasování: Souhlasí: 7 členů  Nesouhlasí: 0 Zdržel se hlasování:1 (Korejčík) 

- Usnesení č. 83 /2021 bylo schváleno 
 
 

 
 

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 rekonstrukce komunikace dle požadavků objednatele dotované 
z dotačního programu POV – MMR na akci: Trnová – rekonstrukce MK 01 (16c). 
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 7 členů Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování:1 (Korejčík) 

- Usnesení č. 84 /2021 bylo schváleno 
 
 

-  
 
11)  Projednání podání žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce kulturního domu 

č.p.267“ - MMR 
 

Starostka pohovořila o průběhu realizace projektové dokumentace pro realizaci stavby. 
Tato etapa by zahrnovala: výměnu oken, novou střechu, plynovodní přípojku, rozvod 
vytápění, rozvod elektriky, rozvod vody, nové soc zařízení, samotný sál. 
Budova byla prohlédnuta statikem a jeho doporučení je jako celku velmi neuspokojivý 
a z hlediska stavebně technického velmi problematicky využitelný.  
 
Z tohoto důvodu starostka otevřela diskusi, zda se zapojit do podání žádosti o dotaci 
v letošním roce. 

 
Zástupce f. Adestik s.r.o p. Radim Koura – sdělil přítomným, že provedl podrobnou 
prohlídku budovy č.p. 267 a zjistil velké trhliny zdiva ve sklepení. Z tohoto důvodu 
byl přizván statik, který po prohlídce budovy zhodnotil i dřívější projekt Ing. 
Červeného vypracovaný v letech 2017 – 2018 a konstatoval, že současný stav budovy 
neunese nově zamýšlenou rekonstrukci a neunesl by ani rekonstrukci dle původně 
zpracované projektové dokumentace. Pan Koura vysvětlil, že pokud by se budova 
chtěla rekonstruovat, musely by se dělat nové železobetonové konstrukce na nosných 
obvodových zdí – výztuhy. Statik doporučuje tuto konstrukci, která nevyhovuje 
tepelněizolační ani vzhledem k hydroizolacím, kompletně vybourat a nahradit 
konstrukcí novou. Ponechání stávajících konstrukcí se jeví jako naprosto 
neekonomické a případný rekonstruovatelný stav stejně nebude tak kvalitní jako 
konstrukce nové.  
Původní projekt nesplňoval normy, ani nebyl jeho součástí statický posudek. Závěr 
statika byl takový, že konstrukce budovy č.p. 267 je nevyužitelná a doporučil stavbu 
zbourat. 
Starostka informovala, že byl přizván další statik, který zpracuje další druhý posudek. 
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Poté proběhla diskuse zastupitelů a přítomných občanů o přestavbě či demolici 
budovy č.p. 267. 
Starostka závěrem diskuse sdělila, že nechá firmou Adestik s.r.o. nacenit obě varianty, 
tedy demolici i případnou rekonstrukci budovy a dle toho se bude moci objektivněji 
rozhodovat dále. 
 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová neschvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z dotačního programu MMR ČR  - Podpora obnovy a rozvoje venkova, 117D8210E 
Rekonstrukce a přestavby veřejných budov. Název akce: „Trnová – rekonstrukce 
kulturního domu č.p. 267“ a dále pak pověřuje starostku k úkonům spojeným 
s rozpracováním variant rekonstrukce a případné demolice, a to do 31. 03. 2022 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí:  0    Zdržel se hlasování:  0 
                                                                                                                           

- Usnesení č.   85/2021 bylo schváleno 
 
 

12)  Projednání podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště v lokalitě 55RD -  
MMR 

 
Starostka pohovořila o vyhlášené výzvě z MMR na výstavbu dětských hřišť. Starostka 
navrhla zastupitelům se pokusit do této vyhlášené výzvy zapojit.  
Předložila návrh dětského hřiště umístěného do lokality 55RD. Dětské hřiště by bylo 
první etapou, v druhé etapě starostka navrhuje dokončit parkové úpravy tohoto 
veřejného prostoru. Na parkové úpravy bude zpracován následně projekt. Žádost o 
dotaci bude podána prostřednictvím f. Adestik, s.r.o. 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
L. Krausová – není zbytečné další dětské hřiště v obci, když obec již dvě dětská hřiště 
má? 
Starostka – prakticky tím reagujeme na přání občanů. Pravda je, že v této lokalitě je 
hodně mladých rodin a malých dětí. Krom toho se musí dětské hřiště v lokalitě“ Na 
rybníce“ renovovat. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního 
programu MMR ČR pro rok 2022 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
pro dotační titul – 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a 
pasivního odpočinku – na akci:“ Dětské hřiště v lokalitě 55 RD v obci Trnová“ a 
současně v případě získání podpory, tuto akci dofinancuje z vlastních zdrojů. Dále pak 
pověřuje starostku k úkonům spojených s podáním žádosti.  
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí:  0    Zdržel se hlasování:  0 
                                                                                                                           

- Usnesení č.   86 /2021 bylo schváleno 
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Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje obchodní smlouvu, jejímž cílem je zajistit 
zhotovitelem f. Adestik s.r.o. pro objednatele dotaci z ústředních zdrojů na projekt 
Dětské hřiště v lokalitě 55 RD v obci Trnová dle požadavku objednatele dotované 
z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul – 
117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – na 
akci: Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí:  0    Zdržel se hlasování:  0 
                                                                                                                       

- Usnesení č. 87/2021 bylo schváleno 
 
 
V 19: 30 hodin opustil zástupce firmy Adestik s.r.o. Radim Koura zasedací místnost. 
 
 

13)  Rozpočtové opatření 1/2021 na vědomí 
 
Starostka pohovořila o předloženém rozpočtovém opatření na vědomí č. 1/2021, které 
bude přílohou č. 2 zápisu. Zejména se jedná o úpravu rozpočtu přesun částek mezi 
položkami. Zvýšení příjmů o 1 124 558 ,40 Kč a zároveň zvýšení výdajů o 
1 220 108,00 Kč. Tedy rozdíl financování -95 549,60 Kč. Zastupitelstvo obce Trnová 
bere na vědomí dle přílohy č. 2 rozpočtové opatření č. 1/2021 

 
 
14)  Rozpočtové opatření 2/2021 na vědomí 
 

 Starostka pohovořila o předloženém rozpočtovém opatření na vědomí č. 2/2021, které 
bude přílohou č. 3 zápisu. Zejména se jedná o úpravu rozpočtu přesun částek mezi 
položkami. Zvýšení příjmů o 2 205 533,00 Kč a zároveň zvýšení výdajů o 
3 300 000,00 Kč a zároveň snížení výdajů o 1 100 000,00 Kč. Tedy rozdíl financování 
+ 5 533,00 Kč. Zastupitelstvo obce Trnová bere na vědomí dle přílohy č. 3 rozpočtové 
opatření č. 2/2021 

 
 
15)  Projednání vodovodní přípojky č.p. 294 
 
 Starostka pohovořila o podané žádosti investora p. Dlouhého č.p.294. Záměr práva 

stavby byl zveřejněn dne 8.9.2021 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje projekt a dále Smlouvu o zřízení práva, provést 
a užívat stavbu s panem Dlouhým k vodovodní přípojce pro RD č.p.294, kdy tyto 
povedou přes pozemek obce Trnová parc.č. 744/2 v k.ú. Trnová u Plzně, pokud bude 
řádně povoleno příslušnými provozovateli a správními orgány a pověřuje starostku 
obce k úkonům směřujícím k realizaci tohoto usnesení. Záměr práva stavby byl 
vyvěšen dne 8.9.2021 
 



 

Zápis ze zasedání ZO Trnová č. 06/2021 ze dne 29. 11. 2021   
 

11 

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

- Usnesení č. 88 /2021 bylo schváleno 
 
 
16) Inventarizace obecního majetku 
 
 Starostka informovala o členech inventarizační komise. Jsou navrhováni: předsedkyně 

Křížová Ludmila, a členky: Šimlová Marie, Ing. Prokešová Iva, Hádková Eva a Petra 
Martínková Šumlovová. Inventura majetku bude zahájena nejdříve 1.1.2022 a ukončena 
bude nejpozději 31.1.2022 

 
-  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 

své stanovisko. 
 

J. Korejčík – může být starostka členem inventarizační komise? 
Ing. Prokešová – účetní – dokonce spolu s účetní musí být starosta člen inventarizační 
komise. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje plán inventur a inventarizační komisi ve složení 
Křížová Ludmila, Šimlová Marie, Prokešová Iva, Hádková Eva, Martínková 
Šumlovová Petra. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 7 členů Nesouhlasí:  0  Zdržel se hlasování:1(Korejčík)   
                                                                                                                           

- Usnesení č. 89/2021 bylo schváleno 
 
 
17) Informace od starostky obce 
 
 Starostka informovala zastupitele o přezkoumání hospodaření ÚSC Trnová. 

Přezkoumané období 01.01.2021 – 30.09.2021. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 
02.11. – 03.11.2021. Starostka konstatovala, že kontrolou nebyly zjištěny chyby ani 
nedostatky. 

 
 Dále starostka informovala, že ve středu 24.11. od 17 hod. proběhlo rozsvícení 

vánočního stromečku v naší obci. V kulturním pásmu vystoupily děti z IZŠ Trnová. 
 
 12.11.2021 bylo vysázeno 45 ks jabloní kolem polní cesty na Žilov. Ovocné stromy byly 

získány z Nadace partnerství a dále jako dar od společnosti Diebold Nixdorf s.r.o. 
Starostka veřejně poděkovala všem, co přišli pomoci stromy vysázet. 

 
 Dále starostka informovala, že byla dokončena oprava komunikace ke hřbitovu následně 

by se umístila kamera na stožár do prostoru parkoviště.  
 
 Dále starostka informovala, že proběhne 30.11.2021 náhradní výsadba dubu červeného 

na místo pokáceného dubu…. 
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 V části obce na Vískách proběhla společností LB Minerals, s.r.o. oprava komunikace až 
k ceduli začátku obce Vísky, dále byla opravena část asfaltového povrchu po nutném 
rozřezání po vodovodní havárii. A byla také vyasfaltována část pod kontejnery na 
separovaný a komunální odpad.  

 Dále starostka informovala, že zaslala žádost na LB Minerals o povolení možnosti 
prodloužit VO do části vjezdu do obce Vísky.  

 
 
 
18) Projednání došlé pošty, diskuse 
 
 Starostka pohovořila o zaslané žádosti p. Milana Kříže o odkoupení pozemku, kdy žádá 

o možnost odkoupení části pozemku p.č. 703/1 (uvádí odhad 320 m2). Požadovaný 
pozemek sousedí s pozemkem p.č. 327/2, který je ve vlastnictví pana Milana Kříže. 
Pozemek by chtěl využít k snadnějšímu přístupu na vlastní pozemek.  

 Starostka navrhla provést místní šetření na pozemku p.č. 703/1 a poté rozhodnout na 
dalším veřejném zasedání ZO, zda bude pozemek rozdělen a následně zveřejněn záměr 
prodeje. Vyzývám zastupitele, aby navrhli termín, který jim bude vyhovovat – domluva 
emailem. 

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

stanovisko. 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová souhlasí s navrhovaným řešením, a to posouzení stavu při 
místním šetření a odsouhlasení na dalším zasedání ZO.  
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 7 členů  Nesouhlasí: 0 Zdržel se hlasování:1 (Pavel 
Kříž) 
                                                                                                                           

- Usnesení č.  90/2021 bylo schváleno 
 
 

Dále starostka pohovořila o zaslané žádosti p. Věnečka, který žádá o směnu pozemků. 
V žádosti uvádí, že v současné době na pozemcích rodiny Věnečkových je cesta užívaná 
místními obyvateli. Chtěli by tím vypořádat vztahy tak, aby cesta využívaná obyvateli 
byla tak jak má být a to znamená ve vlastnictví obce Trnová. Cestu by rádi směnili za 
pozemky ve vlastnictví obce p.č. 140,141, které jsou těsně přiléhající k pozemků rodiny 
Věnečkových. Rozdíl ve výměře nabízejí doplatit.  
 
Starostka informovala zastupitele, že pozemky jsou ½ obce Trnová a ½ Šípkové Antonie 
a Šípka Miroslava. Do 31.12.2023 se mohou přihlásit nedostatečně identifikovaní 
vlastníci, poté tento majetek přejde na stát. Z tohoto důvodu navrhuje počkat do vypršení 
této lhůty a poté požádat ÚZSVM o převedení na obec Trnovou a následné dokončení 
směny uvedených pozemků.  
 

-  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 
své stanovisko. 
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Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje odložení směny pozemků s rodinou 
Věnečkových do doby 31.12.2023 než se vyřeší vlastnictví pozemku s ÚZSVM. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí:  0    Zdržel se hlasování:  0 
                                                                                                                           

- Usnesení č. 91 /2021 bylo schváleno 
 

 
Diskuse: 
L. Krausová – všem přítomným nastínila projekt na osazení ptačích budek a založení 
veřejného krmítka pro ptáky v nově vzniklém višňovém sadu, příp. instalaci kamery  
s možností online pozorování, je možnost využití žáků IZŠ Trnová v rámci vzdělávání. 
Budky si děti dle plánku mohou sestavit a poté by byly instalovány v obecním lese      
(nepoužívají se při instalaci hřebíky), celá akce má vzdělávací charakter. 
Starostka – budky a krmítko by se mohlo také instalovat v areálu IZŠ Trnová v blízkosti  
venkovní učebny EVVO. Dále starostka sdělila, že obec bude tuto akci podporovat. 

 
J. Korejčík – kolik je třeba financí na realizaci projektu? 
L. Krausová – do 10 000,- Kč 
Starostka – nabídla potřebný materiál a navrhla, že ptačí budky mohou zhotovit zaměstnanci  
obce, nebo děti ze ZŠ. 
 
 
19) Závěr 
Starostka poděkovala všem za účast. 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 02. 12. 2021  
 
Zapisovatelka:  Eva Hádková          ……………………………….. 
 
Ověřovatelé:              Bc. Petr Jindra, DiS ………………………………… 
   (datum ověření zápisu) 
 

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

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

1) Prezenční listina 
2) RO 1/2021 
3) RO 2/2021 

 


