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Zápis č. 07/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Trnová 

ze dne 08.12. 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, Ing. Tereza 
Foukalová 

 
Omluveni: -  
 
Zasedání bylo zahájeno v 17:30 hodin. Zasedání bylo ukončeno v 17:46  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)  Informace od starostky obce 
7)  Projednání došlé pošty, diskuse 

       8)  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 30. 11. 2021 do 8. 12. 2021. 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.  

 
 
 
 

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. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

 
 

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

Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů   Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
- Usnesení č. 92 /2021 bylo schváleno. 
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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)  Informace od starostky obce 
7)  Projednání došlé pošty, diskuse 

        8)  Závěr 
 

 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů   Nesouhlasí: 0   Zdrželo se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 93/2021 bylo schváleno. 

 
 

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

 
 

 
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 8.12.2021 
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 – dotázal se, zda je návrh rozpočtu stejný, jako na minulém ZO 
Starostka – ano, ve stejné podobě je i zveřejněn na úředních deskách po celou dobu 
J. Korejčík – je zde počítáno i s prohlídkou mostu? 
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Účetní – jedná se o § komunikace. 
J. Korejčík – počítá se s havarijním stavem mostu? 
Starostka – dle statika jsou dosazené dopravní značky prozatím dostačující. 
 

 
- 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 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 6 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: J. Korejčík 
                                                                                                                          J. Rieckel 
                                                                                                                          L. Kraus          
 
- Usnesení č. 94 /2021 bylo schváleno 
 

 
6)   Informace od starostky obce 
   

 
Starostka informovala zastupitele, že dne 6.12. proběhla kontrola finančním výborem 
v IZŠ Trnová, zápis prozatím nebyl k dnešnímu dni vyhotoven. 

 
 
 
7)   Projednání došlé pošty, diskuse 
  

Starostka informovala o zaslané koordinační situaci pro rodinný dům v lokalitě 55RD 
na pozemku p.č. 88/60 
 

- 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 Korbelová Kristýna na pozemku p.č. 88/60 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. 
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Výsledek hlasování: Souhlasí: 9   členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování:   
 
 
- Usnesení č. 95/2021 bylo schváleno 
 
Diskuse: 

 
J. Korejčík – jaká je situace s recyklátem, od pana Dajbycha ze srpna 2021? 
Starostka – 8 for bylo rozhrnuto již v září na cestu směr Žilov a 3 fůry se rozhrnou podél 
potoka u ČOV, jsou tam díry v cestě. Hradila se pouze doprava, recyklát byl zdarma.  
L Kraus – jak se naloží s obrubníky u hřbitova? 
Starostka – zatím zůstanou složené na místě, na jaře se pravděpodobně použijí při další 
úpravě.  
L. Kraus – dotázal se, zda máme již stanovisko druhého statika ohledně „KD - Kostky“ 
Starostka – zatím nemáme. Statik se omluvil, přijede příští týden. 
J.Korejčík -  kdy bude  opravená MK 7 u pana Dítěte? 
Starostka – firma Berdych má přijet a opravit propadlou komunikaci nad kanalizaci 
v bestovém prahu v zatáčce.  
Starostka – vyzvala zastupitele, aby se zamysleli nad možností čerpání dotací 
z Plzeňského kraje, př. na úpravu hřbitova, autobusových zastávek apod.  
 
 

8)   Závěr 
  
Starostka poděkovala všem za účast a popřála klidné, šťastné a pohodové Vánoce 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 09. 12. 2021  
 
Zapisovatelka:  Eva Hádková          ……………………………….. 
 
Ověřovatelé:              Antonín Šípek ………………………………… 
   (datum ověření zápisu) 
 

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

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

1) Prezenční listina 
 
 


