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Zápis č. 02/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Trnová 

ze dne 30.05. 2022 
budova Hasičské zbrojnice, Trnová č.p.357 

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

Šípek, Ladislav Kraus, Jan Rieckel, Bc. Pavel Kříž, Ing. Tereza Foukalová 
 
Omluveni: - JUDr. Jan Korejčík 
 
Zasedání bylo zahájeno v 17:35 hodin. Zasedání bylo ukončeno ve 20:12 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 zprávy o výsledku přezkoumání ÚSC 
6)  Projednání závěrečného účtu obce za rok 2021 
7)  Projednání účetní závěrky obce za rok 2021 

       8)  Projednání žádostí o dotaci z rozpočtu obce Trnová 
       9)  Projednání přijetí dotací PK na akce: Záchrana roubeného domu č.p.2, 
   Výměna stávajících autobusových přístřešků, Restaurování pamětního  
   kříže 
     10)  Projednání Darovacích smluv LB Minerals, s.r.o. 
     11)  Projednání Darovací smlouvy Lasselsberger, s.r.o. 
     12)  Projednání Smlouvy o dílo – rekonstrukce MŠ Trnová 
     13)  Prodej části pozemku parc.č. 703/1 
     14)  Prodej, směna pozemku parc.č. 327/1 a 384/1 
     15)  Prodej části pozemku parc.č. 744/2 a 92/28 
     16)  Prodej části pozemku parc.č. 92/28 
     17)  Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene, PS ppč. 520-35 kNN 
     18)  Stanovení počtu členů ZO na další volební období 
     19)  Projednání rekonstrukce KD č.p.267 
     20)  Zřízení krizového štábu a jeho složení 
     21)  Informace od starostky obce 
     22)  Projednání došlé pošty, diskuse 
     23)  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 19.5. 2022 do 30.5. 2022. Současně byla zveřejněna 
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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 MUDr. Jiří Koza a pan Bc. Pavel 
Kříž a zapisovatelkou paní Eva Hádková. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 

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

 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnová určuje jako ověřovatele zápisu paní MUDr. Jiřího Kozu a 
pana Bc. Pavla Kříže a jako zapisovatelku paní Evu Hádkovou. 
 

Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0 
- Usnesení č. 11/2022 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.  
 

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)  Projednání zprávy o výsledku přezkoumání ÚSC 
6)  Projednání závěrečného účtu obce za rok 2021 
7)  Projednání účetní závěrky obce za rok 2021 

        8)  Projednání žádostí o dotaci z rozpočtu obce Trnová 
        9)  Projednání příjetí dotací PK na akce: Záchrana roubeného domu č.p.2 
    Výměna stávající autobusových přístřešků, Restaurování pamětního kříže 
      10)  Projednání Darovacích smluv LB Minerals, s.r.o. 
      11)  Projednání Darovací smlouvy Lasselsberger,s.r.o. 
      12)  Projednání Smlouvy o dílo – rekonstrukce MŠ Trnová 
      13)  Prodej části pozemku parc č.703/1 
      14)  Prodej, směna pozemků parc.č. 327/1 a 384/1 
      15)  Prodej části pozemku parc č. 744/2 a 92/28 
      16)  Prodej části pozemku parc. č. 92/28 
       17)  Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene, PS ppč. 520-35 kNN 
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       18)  Stanovení počtu členů ZO na další volební období 
       19)  Projednání rekonstrukce KD č.p.267 
       20)  Zřízení krizového štábu a jeho složení 
       21)  Informace od starostky obce 
       22)  Projednání došlé pošty, diskuse 
       23)  Závěr     

 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdrželo se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 12 /2022 bylo schváleno. 

 
 
 

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

 
 
 
5)   Projednání zprávy o výsledku přezkoumání ÚSC 
 

Starostka informovala o kontrole při přezkoumání hospodaření ÚSC Trnová. 
Přezkoumané období 1.1.2021 – 31.12. 2021. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 
28.3. – 29.3.2022 Starostka konstatovala, že kontrolou nebyly zjištěny chyby ani 
nedostatky. Podrobná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Trnová za rok 
2021 je zveřejněna na úřední desce. 
 
 

 
6)   Projednání závěrečného účtu obce za rok 2021 
   

 
Starostka podala zprávu o Závěrečném účtu obce Trnová za rok 2021. Všechny 
dokumenty k Závěrečnému účtu byly vyvěšeny na elektronické úřední desce dne 
27.4.2022. Dále veškeré dokumenty obdrželi zastupitelé v emailové korespondenci a 
mohli se dotázat paní účetní obce Ing. Prokešové. 
 
 

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

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Závěrečný účet obce Trnová včetně zprávy o 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, a to bez výhrad. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 7 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování:1 J. Rieckel 
 
 
- Usnesení č. 13 /2022 bylo schváleno 
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7)   Projednání účetní závěrky obce za rok 2021 

Starostka obce seznámila zastupitele a přítomné občany s Účetní závěrkou obce Trnová 
za rok 2021. Všichni přítomní zastupitelé se mohli dotázat paní účetní obce Ing. 
Prokešové, na Výkaz zisků a ztrát sestavený k 31.12.2021, Rozvahu sestavenou 
k 31.12.2021 a Přílohu obce Trnová za rok 2021 
Starostka dále konstatovala, že k 01.01.2022 bylo v součtu na běžných účtech celkem 
13 242 309,08,-Kč. K 30.4.2022 je stav na běžných účtech obce celkem 
15 140 600,83,- Kč. Stav úvěrového účtu u České spořitelny k 01.01.2022 – 
3 990 000,- Kč. Stav úvěrového účtu k 30.4.2022 je – 3 456 000,- Kč. Zisk obce byl = 
-2 835 865,42,- Kč. Ztráta vznikla doodepsáním zdemolované budovy (zůstatková cena 
v účetnictví byla ještě 7,2 mil. Kč). Dále starostka informovala, že MMR dotaci za 
demolici budovy - pokyn k platbě na účet obce byl zaslán v měsíci květnu ve výši 
2 173 697,- Kč. 
 
Dále starostka informovala o celoročním hospodaření IZŠ Trnová. Příspěvková 
organizace hospodařila v účetním období od 01.01.2021 do 31.12.2021 se ziskem 
320 997,78 Kč. Výsledek hospodaření (zisk) bude převeden do rezervního fondu. 
 

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

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Účetní závěrku obce Trnová za rok 2021, 
výsledek hospodaření = -2 835 865,42,- Kč 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 7 členů   Nesouhlasí: 0    Zdržel se hlasování:1(Rieckel)  
 
 
- Usnesení č. 14/2022 bylo schváleno 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje celoroční hospodaření IZŠ Trnová za rok 2021 a 
Účetní závěrku za rok 2021 IZŠ Trnová. Výsledek hospodaření = zisk 320 997,78,- Kč 
bude převeden do rezervního fondu. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů   Nesouhlasí: 0    Zdržel se hlasování: 0  
 
 
- Usnesení č. 15/2022 bylo schváleno 
 
V 17:43 hodin odešla z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Trnová účetní Ing. Iva 
Prokešová. 
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8)   Projednání žádostí o dotaci z rozpočtu obce Trnová 
 
Starostka informovala zastupitele o došlých žádostech trnovskými spolky, které byly na 
obecní úřad doručeny v termínu do 31.3.2022. V letošním roce přibyla žádost o dotaci 
od z.s. Hospic u sv. Lazara a předala slovo předsedkyni finančního výboru paní Ing. 
Foukalové. 
Ing. Tereza Foukalová seznámila zastupitele s doporučením finančního výboru 
k přidělení dotací trnovským spolkům na rok 2022. Toto doporučení finančního výboru 
již zastupitelé obdrželi předem v e-mailové korespondenci. 
Dále předsedkyně fin. výboru navrhuje změnu – aktualizovat Pravidla o poskytování 
individuálních dotací z rozpočtu obce Trnová a to v bodu č. IV bod 8. b právnická osoba, 
kdy se nebudou požadovat ke kompletně vyplněné žádosti každoročně doklady uvedené 
v tomto bodě, jen pokud by došlo ke změně. 
 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje aktualizaci Pravidel o poskytnutí individuálních 
dotací z rozpočtu obce Trnová v bodě č. IV bod 8 b. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů   Nesouhlasí: 0    Zdržel se hlasování: 0  
 
 
- Usnesení č. 16/2022 bylo schváleno 

 
 
TJ Trnová žádá o dotaci pro úhradu neinvestičních nákladů – energií, údržby hřiště ve 
výši 120 tis. Kč. Finanční výbor navrhuje udělit 120 tis. Kč. 
Myslivecký spolek žádá o dotaci ve výši 55 tis. Kč na projekt částečné úhrady nájmu 
honitby, a škod způsobených zvěří na lesním porostu. Zde navrhuje finanční výbor 
dotaci ve výši 55 tis. Kč. 
Spolek chovatelů poštovních holubů žádá o dotaci ve výši 15 tis. Kč. na běžný chod 
spolku, na závodní a výstavní činnost. Finanční výbor doporučuje udělit 15 tis. Kč.  
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů žádá o dotaci ve výši 45 tis. Kč na financování 
spolupráce s obcí a na zajištění kulturních akcí, sportovní činnost týmů mužů i žen 
v rámci Ligy okrsku Ledce, uspořádání soutěže o pohár starosty obce. Finanční výbor 
navrhuje poskytnout dotaci ve výši 45 tis. Kč. 
TRUS žádá na tento rok dotaci ve výši 20 tis. Kč na doplnění jevištních materiálů – 
obnova a výroba jevištních závěsů a látek. Finanční výbor doporučuje částku 20 tis. Kč. 
Hospic svatého Lazara žádá o dotaci ve výši 15 tis. na zakoupení materiálu a léků. 
Finanční výbor doporučuje dotaci neposkytnout.  
 
Celková výše rozdělených dotací by byla 255 000 tis. Kč. Finanční výbor doporučuje 
nechat rezervu pro případně vzniklé situace, které se mohou v průběhu roku vyskytnout.  
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
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Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje poskytnutí dotace pro Hospic u svatého Lazara 
z.s. ve výši 15 000,- Kč a pověřuje starostku k uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 0 členů  Nesouhlasí: 7  Zdržel se hlasování: 1 L. Kraus  
 
- Usnesení č. 17/2022 nebylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje dotaci pro Myslivecký spolek Trnová z.s. ve výši 
55 000 Kč na projekt částečné úhrady nájmu honitby a škod způsobených zvěří na 
lesním porostu. A pověřuje starostku k uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0   
 
- Usnesení č. 18/2022 bylo schváleno 

 
 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje dotaci pro Místní spolek chovatelů poštovních 
holubů ve výši 15 000 Kč na běžný chod spolku, závodní a výstavní činnost. A pověřuje 
starostku k uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0   
 
- Usnesení č. 19/2022 bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje dotaci pro TJ Trnová z.s. ve výši 120 000 Kč na  
úhradu neinvestičních nákladů – energií, údržby hřiště. A pověřuje starostku obce 
k uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci. 
 
Před hlasováním Bc. Petr Jindra a Ing. Tereza Foukalová dávají na vědomí, že jsou 
předseda TJ Trnová a člen výboru TJ Trnová a doporučují zastupitelstvu rozhodnout 
zda existuje důvod pro jejich vyloučení z hlasování. 
 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová rozhoduje o existenci důvodu pro vyloučení Bc. Petra 
Jindry, DiS a Ing. Terezy Foukalové z projednávání a rozhodování o žádosti o dotaci 
pro TJ Trnová z.s. 
Zastupitelstvo obce Trnová souhlasí s vyloučením z hlasování Petra Jindry a Terezy 
Foukalové 
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Výsledek hlasování: Souhlasí s vyloučením: 0 členů  Nesouhlasí s vyloučením: 5   
Zdržel se hlasování: J. Rieckel, P. Kříž, L. Kraus  
Zastupitelstvo obce Trnová rozhodlo, že neexistuje důvod pro vyloučení Bc. Petra 
Jindry, DiS a Ing. Terezy Foukalové. 
 
- Usnesení č. 20/2022 bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje dotaci pro TJ Trnová z.s. ve výši 120 000 Kč na  
úhradu neinvestičních nákladů – energií, údržby hřiště. A pověřuje starostku k uzavření 
veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0   
 
- Usnesení č. 21/2022 bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje dotaci pro SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů 
Trnová ve výši 45 000 na projekt- spolupráce s obcí na zajištění kulturních akcí, 
sportovní činnost týmů mužů i žen v rámci Ligy okrsku Ledce, uspořádání soutěže o 
pohár starostky obce. A pověřuje starostku k uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto 
dotaci. 
 
Před hlasováním dává pan Antonín Šípek na vědomí, že je starostou SH ČMS Sboru 
dobrovolných hasičů. 
 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová rozhoduje o existenci důvodu pro vyloučení pana Antonína 
Šípka z projednávání a rozhodování o žádosti o dotaci pro SH ČMS Sboru dobrovolných 
hasičů. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí s vyloučením: 0 členů  Nesouhlasí s vyloučením: 5   
Zdržel se hlasování: J. Rieckel, P. Kříž, L. Kraus  
Zastupitelstvo obce Trnová rozhodlo, že neexistuje důvod pro vyloučení pana 
Antonína Šípka. 
 
- Usnesení č. 22 /2022 bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje dotaci pro SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů. 
ve výši 45 000 Kč na zajištění kulturních akcí, sportovní činnost týmů mužů i žen 
v rámci Ligy okrsku Ledce, uspořádání soutěže o pohár starostky obce. A pověřuje 
starostku k uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci. 
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Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0   
 

- Usnesení č. 23/2022 bylo schváleno 
 
 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje dotaci pro TRUS ve výši 20 000 Kč na doplnění 
jevištních materiálů – obnova a výroba jevištních závěsů a látek. A pověřuje starostku 
k uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0   
 

- Usnesení č. 24 /2022 bylo schváleno 
 

V 17: 52 hodin dorazil zastupitel Jan Korejčík. Změnil se tedy počet členů zastupitelstva 
obce. Z celkového počtu 9 členů zastupitelstva je přítomno 9 členů zastupitelstva obce. 
 
 
 

9)   Projednání přijetí dotací PK na akce: Záchrana roubeného domu č.p.2 
 Výměna stávajících autobusových přístřešků, Restaurování pamětního kříže 

 
Starostka informovala zastupitele a přítomné občany, že obci Trnová byla schválena 
finanční dotace ve výši 180 000,- Kč na pokračovací práce obnovy roubenky, 
konkrétně oprava krovu, štítů a vikýře z titulu: Zachování a obnova památkové 
hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky. Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým 
usnesením č. 715/22 ze dne 4.4.2022. Schválilo poskytnutí dotace na základě naší 
žádosti. 

 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského 
kraje do rozpočtu obce Trnová ve výši 180 000,- Kč a to na základě schváleného 
usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, které na svém zasedání dne 4.4.2022. 
usnesením č. 715/22 schválilo poskytnutí dotace z dotačního titulu „Č. 1 Zachování a 
obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 
2022“ 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů  Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování: 1 Korejčík   
 

- Usnesení č. 25/2022 bylo schváleno 
 

Dále paní starostka informovala, že obci Trnová byla schválena finanční dotace ve 
výši 300 000,- Kč na Výměnu stávajících autobusových přístřešků. 
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Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského 
kraje do rozpočtu obce Trnová ve výši 300 000,- Kč a to na základě schváleného 
usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, které na svém zasedání dne 4.4.2022 
usnesením č. 652/22 schválilo poskytnutí dotace z dotačního titulu „PSOV PK 2022 – 
Projekty obcí“ 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0   
 

- Usnesení č. 26/2022 bylo schváleno 
 
 

Starostka představila varianty vzhledu čekáren, kdy navrhuje výměnu čekárny na 
Pecalandě od společnosti Urbania, s.r.o., která je výrobcem sériových městských 
mobiliářů. Je naceněná i výměna od této společnosti i čekárna ne Vsi. Druhá možnost 
je čekárnu ve vsi pojmout jako celek k obecnímu parku a nechat vyrobit zastávku dle 
návrhu pana památkáře. Tímto by zastávka ve vsi lépe zapadla do celého konceptu 
okolí středu obce.  
 
J. Korejčík – je dostačující 1/3 velikost zastávky? 
Starostka – ano, doposud je velikost 7 m a je nevyužita, v budoucnu bude 5,5 m 
J. Korejčík – máte povolení z odboru dopravy? 
Starostka – ano, veškeré dokumenty byly přiloženy k žádosti o dotaci 
J. Rieckel – co bude se zastávkou na Čábalkách 
Starostka -  tato bude obroušena a nově natřena 
J. Korejčík – mělo by se to vysoutěžit 
Starostka – dostačující je poptávkové řízení, dále se vymění plakátovník, odpadkový 
koš, informační tabule. Také bude upraven a zrekonstruován křížek 
J.Kraus – souhlasím, sokl křížku je taková lidová tvořivost, mělo by se zrekonstruovat 
jako celek  
 
 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o dílo na akci Výměnu stávajících 
autobusových přístřešků - Pecalanda se zhotovitelem firmou Urbania, s.r.o. v částce 161 
059,30 Kč bez DPH  - Čekárna UHLYK 3M a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy o dílo. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 5 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 4              
(J. Korejčík, L. Kraus, P. Kříž, J. Rieckel)   
 

- Usnesení č. 27/2022 bylo schváleno 
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Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o dílo na akci Výměnu stávajících 
autobusových přístřešků - Ves se zhotovitelem firmou Tomáš Karel, specializované 
dokončovací práce v částce 230 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy o dílo. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 5 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: J. 
Korejčík, L. Kraus, P. Kříž, J. Rieckel   
 

- Usnesení č. 28/2022 bylo schváleno 
 
 
Dále paní starostka informovala, že obci Trnová byla schválena finanční dotace ve 
výši 30 000,- Kč na Restaurování pamětního kříže. 
 
 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského 
kraje do rozpočtu obce Trnová ve výši 30 000,- Kč a to na základě schváleného usnesení 
Zastupitelstva Plzeňského kraje, které na svém zasedání dne 4.4.2022 usnesením 
č.715/22 schválilo poskytnutí dotace z dotačního titulu „Záchrana a obnova staveb 
drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2022. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: 0   
 

- Usnesení č. 29/2022 bylo schváleno 
 

Restaurování pamětního kříže by bylo provedeno držitelem povolení MK k restaurování 
nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene panem BcA Petrem 
Círlem. 
 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o dílo na akci Restaurování pamětního 
kříže se zhotovitelem firmou p. BcA. Círl v částce 44 200 Kč a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy o dílo. 
 
J. Korejčík – jsou další  nabídky  
Starostka – nenašla jsem nikoho jiného, kdo je podporován MK a má certifikaci.  
P. Kordík – nešlo by udělat nějakou směrnici v rámci zadání zakázek? 
Starostka – probereme to na pracovní schůzce zastupitelstva. Momentálně je problém, 
že se stavební firmy z časových důvodů ani neúčastní VŘ nebo poptávkových řízení. 
Směrnice obec nemá. 
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Výsledek hlasování: Souhlasí: 5 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: J. 
Korejčík, L. Kraus, P.  Kříž, J. Rieckel  
 

- Usnesení č. 30/2022 bylo schváleno 
 
 

Dále starostka informovala, že ještě není rozhodnuto Zastupitelstvem Plzeňského kraje 
o dalších podaných žádostech a to na akce: Dofinancování prodloužení vodovodu 
v části obce Na rybníce, vysázení ovocné aleje směrem od Hrušky k zámku, příspěvek 
na věcné vybavení JSDH Trnová. 
 
 
 

10)   Projednání Darovacích smluv LB Minerals, s.r.o. 
 
Starostka pohovořila o předložené Darovací smlouvě, jejímž předmětem je poskytnutí 
věcného daru obdarovanému dárcem. Věcným darem je poskytnutí písku či kameniva 
v množství 500 tun. Hodnota věcného daru je vyjádřena v obvyklé ceně bez DPH 
představuje částku 30 000,- Kč. Dále starostka informovala o další Darovací smlouvě 
na poskytnutí čištění komunikací mobilním čistícím strojem v částce 10 000,- Kč 
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Darovací smlouvu mezi společností LB Minerals, 
s.r.o. (dárce) a obcí Trnová (obdarována). Věcným darem se rozumí poskytnutí písku či 
kameniva v množství 500 tun. Hodnota věcného daru představuje částku 30 000,- Kč 
bez DPH. A pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování:  0 
 
- Usnesení č. 31/2022 bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Darovací smlouvu mezi společností LB Minerals, 
s.r.o. (dárce) a obcí Trnová (obdarována). Věcným darem se rozumí poskytnutí čištění 
komunikací mobilním zařízením. Hodnota věcného daru představuje částku 10 000,- Kč 
bez DPH. A pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování:  0 
 
- Usnesení č.  32/2022 bylo schváleno 
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11)   Projednání Darovací smlouvy Lasselsberger, s.r.o. 
 
 
Starostka informovala, že pan ředitel IZŠ požádal o rekonstrukci šaten, prostoru zádveří 
a chodby v přízemí MŠ. Dále bude potřeba opravit kanalizační stupačku, která netěsní 
a prosakuje – instalatérské práce. Při obhlídce těchto prostor starostka také navrhla 
rekonstrukci rozšířit o výměnu dveří, před položením dlažby, tak aby se do 
rekonstruovaného prostoru nemuselo zasahovat již následnou budoucí výměnou dveří. 
Starostka oslovila společnost Lasselsberger s.r.o. s žádostí o poskytnutí daru ve formě 
dlažby.  Společnost Lasselsberger daruje dlažbu Samba 33x33 cm cca 130m2 v celkové 
hodnotě 23 106,- Kč, kterou si ze vzorků vybraly paní učitelky MŠ a bude vhodná 
k nově zakoupenému nábytku do šaten. 

 
J. Korejčík – jak bude znít ta smlouva? 
Starostka přečetla celé znění smlouvy vč. rozměrů a ceny daru. 
 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Darovací smlouvu mezi společností 
Lasselsberger, s.r.o. (dárce) a obcí Trnová (obdarována). Věcným darem se rozumí 
poskytnutí dlažby Samba 33x33 cm. Hodnota věcného daru představuje částku 23 106,- 
Kč. A pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování:  0 
 
- Usnesení č.  33/2022 bylo schváleno 
 

 
 

12)   Projednání Smlouvy o dílo – rekonstrukce MŠ Trnová 
 
Starostka již informovala v předchozím bodu o nutnosti rekonstruovat přízemí MŠ na 
základě čehož nechala zpracovat cenové nabídky na pokládku darované dlažby, opravu 
stupačky – instalatérské práce v přízemí MŠ. Předložila cenovou nabídku firmy p. Filip 
v celkové ceně 192 553,- Kč 
f. UNI LOGO Fr. Henžlík v celkové ceně 186 700,- bez DPH. Dále částku za výměnu 
dveří vč. zednických pracích (vybourání zárubní, zabudování elektroinstalace do zdiva, 
osazení nových zárubní a dveří) ve výši 90 000,- Kč bez DPH. Zástupci obou 
společností byli přítomni přímo na místě plánované rekonstrukce. Tato rekonstrukce 
bude velice náročná na dobu realizace, musí se vše stihnout podle časového 
harmonogramu, tak aby to neohrozilo chod MŠ o prázdninách. Na rekonstrukci jsou 
vyčleněny pouze 3 týdny, po tuto dobu bude MŠ uzavřená. Bude probíhat výměna 
dlažby, výměna dveří vč. zárubní, zasekání elektroinstalace do zdi, oprava stoupačky, 
montáž nového nábytku a malířské práce + úklid. 
 
J. Korejčík – oslovila jste 3 firmy, následně p. Henžlík nacenil dveře na 90 000,- Kč, 
byly osloveny i další firmy, jde o levnější cenu? 
Starostka – ano dle marketingového průzkumu cen na webu. Jsem přesvědčená, že cena 
za výměnu 9 dveří, tzn. bourací práce, nákup materiálu včetně zárubní a dveří, cena 
práce při zdění, je dle porovnání cen na webu v pořádku. Dveře se musí vyrobit na 
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míru, nejsou v klasických rozměrech. Ostatní oslovené firmy odmítly poptávku, nebyly 
schopny v možném časovém harmonogramu dveře vyrobit ani namontovat.  

 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem f. UNI 
LOGO, kdy předmětem díla je rekonstrukce šaten a chodby – tzn. pokládka dlažby ve 
venkovní chodbě, dlažby do zádveří a chodby vč. šaten. Dále oprava stoupačky – 
instalatérské práce a výměna dveří v přízemí MŠ v celkové ceně 276 700,- Kč a 
pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 5 členů  Nesouhlasí: 0   Zdržel se hlasování: J. 
Korejčík, L. Kraus, P. Kříž, J. Rieckel 
 
- Usnesení č. 34 /2022 bylo schváleno 

 
 

13)   Prodej části pozemku parc č. 703/1 
 
Starostka informovala zastupitele o zaslané žádosti pana Milana Kříže na předchozích 
ZO. Byl vytvořen znalecký posudek, jehož je cena obvyklá činí 32 000,- Kč. Záměr 
prodat část pozemku byl zveřejněn zákonným způsobem na úřední desce dne 2.5.2022 
do 20.5.2022 a bude přílohou č. 2 tohoto zápisu č. 2. Oddělení pozemku geometrickým 
plánem uhradí kupující 
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
J. Korejčík – je tu   žádost pana Milana Kříže? 
Starostka – ne, žádost byla předložena na minulém zasedání zastupitelstva 
P. Kordík – je to stavební parcela? 
T. Foukalová – ne je to stará nefunkční cesta 
P. Kordík – mám žádost – mám ekologický problém, nechci žalovat, lidé zepředu si 
posečou trávu a odvezou ji tam k nám před hradbu, s panem Huclem bychom se při 
koupi této části pozemku o toto postarali 
J. Kraus – historické pozemky – cesty by měly být zachovány a ne se rušit, lidé pak 
nebudou mít přístup ke svým pozemkům 
Starostka – navrhla oslovit pana Milana Kříže a domluvit případnou směnu 
pozemku. 

 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová odkládá prodej části pozemku parc. č. 703/1 o výměře 320 
m2 v k.ú. Trnová u Plzně, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň – sever, panu Milanu Křížovi, nar. 
18.5.1966, trvale bytem Trnová 90, 33013 Trnová. Zároveň pověřuje starostku obce 
Trnová k vyjednání směny pozemku s panem Milanem Křížem. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9  členů   Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování: 0  
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- Usnesení č. 35 /2022 bylo schváleno 
 

 
14)   Prodej, směna pozemků parc. č. 327/1 a 384/1 

 
Starostka informovala zastupitele o zaslané žádosti pana Ing. Zimy, který žádá o prodej 
pozemků 327/1 (90 m2) a 384/1 (94 m2) ve vlastnictví obce navazujících na pozemky 
ve vlastnictví pana Ing. Zimy. Dále pan Zima navrhuje pokud by byla pro zastupitelstvo 
vhodnější směna směnit obecní pozemky za pozemky parc. ř. 551/7 (123m2), 551/10 
(39m2) a 551/21 (24m2) v jeho vlastnictví, které se nachází v okolí potoka Běla a 
přilehlé komunikace u Víseckého rybníka. Dle ocenění znalce obvyklá cena pozemků 
obce Trnová jsou v cenové relaci 14 720,- Kč a pozemky ve vlastnictví pana Zimy jsou 
oceněny na 14 880,- Kč.  
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
J. Korejčík – pozemky pana Zimy jsou za 14 000,- Kč? 
Starostka – jedná se o cenu všech pozemků pana Zimy. Mají větší výměru a jsou 
zhruba za stejnou cenu, než požadované obecní pozemky. 
J. Korejčík – jaký je důvod žádosti pana Zimy, nikdo jiný se nepřihlásil? 
Starostky – ne, nepřihlásil 
Z. Zima – záměrem je pozemky osázet rostlinami, které se stanou pastvou pro mé 
včely 

 
 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje směnu pozemků parc. č.  pozemků 327/1 o 
výměře 90 m2 a 384/1 o výměře 94 m2 ve vlastnictví obce Trnová v k.ú. Trnová u Plzně  
za pozemky parc. ř. 551/7  o výměře 123 m2, 551/10 o výměře 39 m2 a 551/21 o výměře 
24 m2 v k.ú. Trnová u Plzně ve vlastnictví Ing. Zdeňka Zimy, nar 20.11.1957, bytem 
Trnová 276, Trnová. Záměr obce směnit výše uvedené pozemky byl zveřejněn 
zákonným způsobem od 2.5.2022 do 20.5.2022. Další podmínky stanoví úhradu daně 
z převodu nemovitostí a správního poplatku za vklad na KÚ. Dále pověřuje starostku 
obce k sepsání směnné smlouvy dle výše uvedeného a k jejímu podpisu a všem úkonům 
vedoucím k faktickému převedení pozemků.  
 
Před hlasováním sdělila zastupitelka Tereza Foukalová, že v tomto bodě je ve střetu 
zájmů a nebude hlasovat. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 4 členů Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování: J. Korejčík, 
L. Kraus, P. Kříž, J. Rieckel   
 
- Usnesení č. 36/2022 nebylo schváleno 
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15)   Prodej části pozemku parc č. 744/2 a 92/28 
 
Starostka informovala zastupitele o dořešení odkupu přihrazeného pozemku p. Dítěte. 
Tento pozemek již byl řešen geometrickým plánem v roce 2017. Pozemek parc.č. 744/2 
výměra k prodeji 35 m2 a parc. č. 92/28 požadovaná výměra 29 m2 Záměr obce prodat 
výše uvedené části pozemků byl zveřejněn zákonným způsobem od 3.5.2022 do 
20.5.2022 a bude přílohou č. 4 tohoto zápisu č. 2. Na tyto pozemky byl již v roce 2017 
vyhotoven znalecký posudek, který byl nyní aktualizován, kdy je uvedena cena obvyklá 
k danému pozemku v celkové ceně 19 200,- Kč 
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
 

J. Korejčík – Kde je žádost p. Dítěte 
Starostka – jedná se o původní žádost z roku 2015 
J. Korejčík – máme nový odhad? 
Starostka – ano, je vyhotoven nový znalecký posudek, kde je navýšena cena 
P. Kordík – kolik je to za m2? 
Starostka – 300,- Kč/m2 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje prodej části pozemku parc. č. 744/2 a 92/28 o 
výměře 64 m2 v k.ú. Trnová u Plzně, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň – sever, panu Petru 
Dítětovi, nar. 7.3.1968, trvale bytem Trnová 307, 33013 za cenu 19 200 Kč. Stanovenou 
jako cenu obvyklou k danému pozemku. Záměr obce prodat výše uvedenou část 
pozemku byl zveřejněn zákonným způsobem od 2.5.2022 do 20.5.2022. Další podmínky 
stanoví úhradu daně z převodu nemovitostí a správního poplatku za vklad na KÚ. Dále 
pověřuje starostku obce k sepsání kupní smlouvy dle výše uvedeného a k jejímu podpisu 
a všem úkonům vedoucím k faktickému převodu části pozemku. 
 
Před zahájením hlasování sdělil zastupitel Jan Korejčík, že je ve střetu zájmů, protože 
mu pan  Dítě spravuje auto a odmítl hlasovat. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 5 členů Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování: L. Kraus, P. 
Kříž, J. Rieckel 
 
- Usnesení č. 37/2022 bylo schváleno 

 
 
16)   Prodej části pozemku parc č. 92/28 

 
Starostka informovala zastupitele o dořešení odkupu přihrazeného pozemku p. 
Martínkové Šumlovové. Žádost o odkup části pozemku byla podána na OÚ již v roce 
2015, kdy tato žádost byla odložena z důvodu, že se bylo domníváno, že v části 
přihrazeného pozemku vedou inženýrské sítě. Tato domněnka byla vyjasněna při 
realizaci komunikace MK 07, kdy byly všechny inženýrské sítě vytyčeny a nevedou 
v části pozemku, který by byl předmětem prodeje. Dále byly veškeré inženýrské sítě 
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realizací rekonstrukce komunikace MK07 i fyzicky odkryty a je zadokumentováno 
fotografiemi. Záměr obce prodat výše uvedenou část pozemku byl zveřejněn zákonným 
způsobem od 2.5.2022 do 20.5.2022, který bude přílohou č. 5 tohoto zápisu č. 2. 
Oceněním byla stanovena cena obvyklá v celkové částce 22 720,- Kč. Oddělení 
pozemku geometrickým plánem uhradí kupující. 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
J. Korejčík – pozemky s panem Kocourkem jsou dořešené? 
Starostka – právě v obci probíhá revize katastru a je třeba pozemky zaměřit 
J. Korejčík – p. Kocourek pozemek prodá? 
Starostka – prohlásil, že počítá s tím, že pozemky prodá obci nebo je smění 
J. Korejčík – jak bude zajištěna obslužnost, kudy budou lidé jezdit? Za starosty p. 
Kozy tam byl plánován chodník, ten pozemek nebyl zabrán historicky, ale vědomě 
L. Kraus – vede tam telefon a elektřina 
Starostka – při opravě MK před naším domem bylo zjištěno, že se zde žádné sítě 
nenachází. Bývalým starostou, panem Kozou, bylo za jeho starostování jasně řečeno, 
že máme zarovnat uliční čáru třeba vysázením zeleného plotu, který by se v případě 
havárie snadno odstranil. Žádost o odkoupení pozemku jsem podala již v roce 2015 
a byla bych ráda, aby se za ty roky majetkové vztahy narovnaly a moje žádost se 
vyřešila. 
J. Korejčík – a co když Kocourek pozemek neprodá? Byly nějaké protinabídky? 
Odkupuji pozemek za 30 000,- Kč, dejte to do zápisu. 
Starostka -  nedělejte naschvály 
P. Kordík – to tam napište taky 
Starostka – odkup s panem Kocourkem jste mohl pane Korejčíku dávno dotáhnout  
situaci kolem těchto pozemků vy. 
J. Korejčík – zabrala jste cizí pozemek  
Starostka – není to pravda, bylo to po dohodě s vedením obce  
J. Korejčík – dáme lidem návod, dejte si tam túje a pozemek si budete moct koupit. 
Já si taky tedy mohu po deseti letech koupit pozemek u domu, rád bych slyšel 
odpověď 
Starostka – minulé zastupitelstvo přijalo usnesení o možnosti narovnání historických 
majetkových poměrů.  
J. Korejčík – to řeklo zastupitelstvo obce, ne já 
Starostka – pouze jsem chtěla zrealizovat návrh minulého zastupitelstva a majetkové 
poměry napravit, když se dokázalo, že inženýrské sítě nejsou na pozemku. 
 

Z důvodu vyhrocené diskuse přítomných starostka rozhodla usnesení nenavrhovat. O 
prodeji části pozemku parc.č. 92/28 v k.ú. Trnová u Plzně hlasování neproběhlo.  
 
 

 
17)   Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene, PS ppč. 520-35 kNN 

 
Starostka informovala zastupitele o zaslané Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene – služebnosti – výzva k realizaci elektrické přípojky. Pan Pavel Palán, 
žádá prostřednictvím společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. k souhlasu se stavbou 
pod názvem „Trnová, PS, ppč.520/35 kNN“ Jedná se o novou elektrickou přípojku pro 
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pozemek ppč. č. 520/35 p. Palána. Veškeré podklady zastupitelé obdrželi v e-mailové 
korespondenci. K této akci bylo vydáno zamítavé koordinované stanovisko od MÚ 
Nýřany – odbor územního plánování. Z výše uvedeného vyplývá, že napojovaný 
pozemek se nachází mimo zastavené i zastavitelné území obce, které je určeno pro 
zemědělské, lesnické a vodohospodářské využití a není proto důvod tento pozemek 
napojovat na přípojku elektrické energie. Zaměř je v rozporu s územním plánem. Po 
posouzení všech výše uvedených skutečností dospěl orgán územního plánování k 
závěru, že záměr je nepřípustný. 
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti s názvem stavby „Trnová, PS, ppč.520/35, kNN“č. IV-12-
0019323/SOBS/VB1 na pozemku par.č. 538/3,539/6, 520/7 ve vlastnictví obce Trnová 
v katastrálním území Trnová u Plzně. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí 
oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na 
Dotčených nemovitostech. Předpokládaný rozsah omezení Dotčených nemovitostí 
Věcným břemenem činí 19,3m2/32,1 bm a pověřuje starostku k podpisu smlouvy a 
potvrzení souhlasu s umístěním stavby. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 2 členů Nesouhlasí: P. Martínková Šumlovová, A. 
Šípek, T. Foukalová, P. Jindra  Zdržel se hlasování: J. Korejčík, P. Kříž, L. Kraus 
 
- Usnesení č. 38/2022 nebylo schváleno 

 
 
 
18)   Stanovení počtu členů ZO na další volební období 

 
Starostka uvedla, že v souvislosti s přípravou voleb do zastupitelstva obcí je nutné 
stanovit počet členů zastupitelstva obce Trnová na následující volební období. 
Zastupitelé se v diskusi shodli na počtu 9 členů. 
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová stanovuje počet členů zastupitelstva obce Trnová na volební 
období 2022 – 2026 na 9 členů. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 8 členů Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování: J. Korejčík 
 
- Usnesení č. 39/2022 bylo schváleno 
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19)   Projednání rekonstrukce KD č.p.267 

 
Starostka shrnula dění kolem rekonstrukce KD č.p. 267. Informovala zastupitele i 
přítomné občany o možnostech připravovaných dotací. Byl proveden geologický 
průzkum, jehož závěrem doporučení realizovat pilíře i v části přístavby. Dále přednesla 
možnosti a finanční náročnost při rekonstrukci stávajícího stavu, dále rekonstrukci se 
staticky náročnějším provedení a demolici původní budovy a následné výstavby nového 
kulturního domu. Zastupitelé měli možnost porovnat cenové rozpočty jednotlivých 
možností rekonstrukce. 
Paní starostka oslovila několik projektových kanceláří s dotazem na nacenění 
projektové dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace k provedení 
stavby vč. termínů a tyto cenové nabídky představila zastupitelům. (Adestik 1 330 000,- 
Kč, 2Projektanti 1 559 000,- Kč, RAVAL projekt 1 487 000,- Kč, f. Architekt s.r.o. 
1 410 000,- Kč. Částky bez DPH). Pokud se zastupitelé shodnou na demolici a výstavbě 
nové budovy starostka představila výzvu do které navrhuje podat žádost o dotaci.  
Uvedla, že náklady projektové dokumentace bude v 70 % uznatelným nákladem a 
proplacena v rámci získané dotace. Jedná se o dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí ČR. Forma a výše podpory, zde se bude jednat o to jak „zelená“ bude naše 
budova. Bonifikace 10 % navíc je u projektů, které budou realizovat tzv. zelené střechy, 
technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod srážkových vod. Určitě budou probíhat 
pracovní schůzky na kterých bude projednán konečný vzhled budovy. Úvodní pracovní 
schůzka se bude konat v termínu 8.6. od 16,30 hod. v hasičárně. 
Jisté je, že v této výzvě je demolice jako neuznatelný náklad. Dále nebude podporováno 
vytápění plynem. 
V další připravovaných výzvách od MMR je možné podat žádost o dotaci, ale všechny 
výzvy jsou pro obec méně výhodné. MMR brownfield nepodnikatelské využití – Na 
veškeré způsobilé výdaje je poskytována dotace, kdy horní limit je max. 10 mil. vč. 
DPH. Na podnikatelské využití pak max 6 500,-/m3 
 
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
J. Korejčík – až v říjnu bude vypsána dotace ze SFŽP, naším rozhodnutím budeme  
zavazovat nové zastupitelstvo na 30 mil. korun. Byla zelená plocha zakreslena 
v plánu?  
Starostka – ne nebyla tam zelená plocha, nevěděli jsme, že bude potřeba 
J. Kraus – je to rozumné uvažování ZO. Podmínky se budou stále zpřísňovat 
T. Foukalová – prakticky by mělo budoucí nové zastupitelstvo vše připravené 
Starostka – při získání dotace je to pro obec závazek cca 7 – 8 mil. korun, zbytek by 
tvořila dotace, pokud dodržíme podmínky o energeticky nenáročné budově. 
L. Čása -  když nebude demolice,  ta nová budova bude podobného typu? 
Starostka – musíme nejdříve vybrat projekční společnost, která   zpracuje projekt pro 
STP, poté PD pro realizaci stavby. Projekt se musí stejně zhotovit, 70 % nákladů na 
zhotovení projektové dokumentace je uznatelných. 
Využijeme stejnou plochu s piloty, podloží je nestabilní. 
D. Kuzbych – kolik bude stát demolice? 
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Starostka – cca dle rozpočtu 1 300 000,- Kč 
P. Kordík – když se to neudělá teď, ceny stejně porostou, už teď jsou vysoké 
P.  Kříž – bavíme se o KD už 4 roky, tak proč ne. Projekt by se měl připravit 
 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje a souhlasí s demolicí Kulturního domu Trnová 
č.p.267 a pověřují starostku k přípravě a zajištění demoličního výměru. 
 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 40/2022 bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje smlouvu, jejímž cílem je zajistit zhotovitelem f. 
ADESTIK, s.r.o. pro objednatele projektové práce „Výstavba kulturního domu Trnová“ 
ve stupni projektová dokumentace pro stavební povolení vč. ocenění výkazu výměr pro 
potřeby dotace – do 120 dní od podpisu smlouvy, zajištění pravomocného stavebního 
povolení vč. získání stanovisek dotčených orgánů do 90 dní od odevzdání DSP a 
projektová dokumentace pro provedení stavby vč. aktualizace oceněného výkazu výměr 
do 120 dní od nabití právní moci stavebního povolení za cenu 1 330 000 Kč bez DPH. 
A pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.  
 
L. Kraus – je tam ve smlouvě penále? 
Starostka – vždy je ve smlouvách zaznamenáno 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 7 členů Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování: J. Korejčík, 
L. Kraus 
 
- Usnesení č. 41/2022 bylo schváleno 

 
 
 
20)   Zřízení krizového štábu a jeho složení 

 
Starostka informovala zastupitele, že je třeba zřídit platný Krizový štáb obce. Navrhuj 
stanovit 5 členný krizový štáb v tomto složení: starosta obce, místostarosta obce, velitel 
JSDH, předseda povodňové komise, starosta SDH 
 
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
                 J. Korejčík – členem by měl být i ředitel školy 
                 Starostka – ano přidáme ho tam 
                 J. Kraus, ředitel školy, navrhuje i zástupce TJ Trnová    

 
 
Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Krizový štáb obce o četnosti 5 členů ve složení: 
starosta obce, místostarosta obce, velitel JSDH, předseda povodňové komise, starosta 
SDH, ředitel IZŠ Trnová a předseda TJ Trnová. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 9 členů Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 
- Usnesení č. 42 /2022 bylo schváleno 

 
 
 
21)   Informace od starostky obce 

 
Starostka informovala zastupitele o předložené Výroční technické zprávě za rok 2021 
od společnosti Vodárna Plzeň a.s. Tato zpráva tvoří ucelený komplet informací o stavu 
infrastrukturního zařízení, které Vodárna Plzeň provozuje. Výroční zpráva bude 
k nahlédnutí na OÚ. Odpadní voda Trnová – čištěná voda 111 285 m3. Pro informaci 
odtok odpadních vod má limit 160 000 m3 V roce 2021 byla zaznamenána 1 havárie.  
 
Starostka také informovala, že byla zaslána dokumentace o záměru „Stanovení 
dobývacího prostoru Krašovice a hornická činnost na výhradním ložisku kaolinu 
Krašovice“ Oznamovatel společnost LB Minerals, s.r.o. S obsahem dokumentace, do 
které je možné nahlížet je uložena na obecním úřadě, nebo je možné se s dokumentací 
seznámit na internetové adrese http://www.cenia.cz/eia, kód záměru OV3093. 
Zveřejněno 23.5.2022 na úřední desce a do 30 dnů od zveřejnění informace mohou UŚC 
zasílat písemná vyjádření k dokumentaci příslušným úřadům. Starostka navrhla 
zastupitelům k tomuto svolat pracovní schůzku v termínu, který bude všem členům 
zastupitelstva obce sdělen mailem. 
 
Dále starostka informovala zastupitele a přítomné občany o připravované realizaci 
prodloužení vodovodu v části obce Na rybníce. Dne 16.5. byla z MZe zaslána informace  
k financování akce „Prodloužení a propojení vodovodních řadů A a B“ K naší žádosti o 
poskytnutí státní finanční podpory , která je zařazena do Návrhu akcí k zahájení v roce 
2022 zatím není možné aktuálně schválit k financování a vydat příslušné Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. Důvodem je, že výše schváleného rozpočtu není dostatečná na krytí  
finančních potřeb a dosud nebylo schváleno navýšení rozpočtu příslušné kapitoly 
Ministerstva zemědělství. K navýšení rozpočtu kapitoly MZe by mělo dojít k 1. 
červenci 2022. Schválení naší akce a následné vydání Rozhodnutí proběhne po navýšení 
státního rozpočtu příslušné kapitole. Takže z tohoto vyplývá, že zahájení realizace akce 
prodloužení vodovodu by začala nejdříve v srpnu 2022. 
 
Starostka informovala přítomné občany, že paní knihovnice p. Jitka Tupá zřídila službu, 
kdy nabízí starším a méně pohyblivým občanům možnost donášky knih do domu. Jsme 
si vědomi toho, že přístup do knihovny po příkrých schodech je pro starší občany 
obtížný. 
 
Starostka informovala zastupitele, že dne 19.5. 2022 se uskutečnila kontrola 
Ministerstva vnitra ve věci tvorby právních předpisů obce, vedení evidence a proběhla 
metodika ve věci vkládání právních předpisů obce do Sbírky právních předpisů 
samosprávných celků. Nebylo shledáno žádné porušení právních předpisů obce a jiných 
nedostatků.  
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Starostka dále informovala, že byla vydána Rozhodnutí o osvobození občanů Ukrajiny, 
kteří v katastru obce pobývají v rámci útěku před válečným stavem na Ukrajině. 
Konkrétně se jedná o osvobození poplatků za psy a odpad. Rozhodnutí jsou platná do 
31.12.2022. 
 
Starostka informovala zastupitele, že zajistila zdarma zeminu na realizaci pumptracku 
pro děti za hřištěm TJ. Předložila studii se kterou zastupitele podrobně seznámila. Je 
připravena dokumentace pro Územní souhlas, který starostka zajistí na stavebním úřadě. 
Pumptrack by se mohl realizovat po vydání Územního souhlasu tj v červenci. Dále 
předložila cenové nabídky na realizaci dětského pumptracku. Navazující část velkého 
pumptracku pro dospělé a centrum zručnosti by navrhovala připravit a zapojit se do 
připravované výzvy MMR na podzim. Cenová nabídka na realizaci pumptracku pro děti 
od společnosti Trail Systém mtb. s.r.o. je v cenové výši 248 240,- Kč bez DPH. 
Společnost Těžká mechanizace, s.r.o. v ceně 430 200,- Kč bez DPH. Na dětský 
pumptrack je potřebné množství zeminy 170 m3. Starostka obce tím, že získala na 
realizaci pumptracku zeminu zdarma ušetřila obci cca 140 000 Kč. Dále navrhla 
z cenové nabídky zajistit samostatně na náklady obce položku vytyčení – geodetické 
práce.  
 
- Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 
 
J. Korejčík – to bude na haldě u hřiště? 
Starostka – ano, v budoucnu uvažujeme o zbudování pumptracku i pro větší děti a 
dospělé. Otázkou je, jaký povrch na tratích vybudovat, zda asfalt nebo zhotovit 
hliněnou trať, ale toto rozšíření bychom řešili s podáním žádosti o dotaci. 
 
 
 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje realizaci dětského pumptracku za areálem TJ a 
souhlasí se Smlouvou o dílo se zhotovitelem společností Trail Systém mtb.s.r.o. v částce 
228 240,- Kč bez DPH. A pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo.  
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 6 členů Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování: J. Korejčík, 
L. Kraus, J. Rieckel 
 
- Usnesení č. 43 /2022 bylo schváleno 

 
 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje zpracování projektové dokumentace asfaltového 
pumptracku, skill centra v rozsahu studie proveditelnosti, DUR+ DSP a DPS v částce 
135 000,- Kč bez DPH zhotovitelem společností Trail Systém mtb.s.r.o. a pověřuje 
starostku obce k podpisu smlouvy.  
 
J. Korejčík – máme nabídky i od jiných projektantů? 
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Starostka – nemáme, cena je porovnána s cenovými nabídkami na webu. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 6 členů Nesouhlasí: 0  Zdržel se hlasování: J. Korejčík, 
L. Kraus, J. Rieckel 
 
- Usnesení č. 44 /2022 bylo schváleno 
 

 
Dne 24.3. 2022 došla žádost České pošty a.s. o výměnu vstupních dveřích na pobočku 
pošty, kdy požadují jejich výměnu za bezpečnostní dveře.  Dle nájemní smlouvy je obec 
povinna zajistit výměnu běžných dveří a zárubní. Bezpečnostní dveře na pobočku si 
vymění pošta z jejich režie. Takto bylo České poště odpovězeno. 
 
 
 
 

22)   Projednání došlé pošty, diskuse 
 
Starostka informovala o došlé žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s., kdy žádají o 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 tis Kč.  na provoz dětské krizové linky. 
 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Linku 
bezpečí z.s. ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostku k uzavření darovací smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Souhlasí: 0 členů  Nesouhlasí: A. Šípek, T. Foukalová, P. Jindra, 
J. Koza, P. Martínková Šumlovová, J, Rieckel, P. Kříž, L. Kraus  Zdržel se hlasování: 
J. Korejčík 
 
- Usnesení č. 45 /2022 bylo schváleno 

 
 
Starostka otevřela diskusi: 
 
J. Kraus – poděkoval zastupitelstvu jménem IZŠ Trnová, mysliveckého sdružení i 
divadelní společnosti TRUS 
Z. Zima – dotazoval se zastupitelů, jaký je důvod toho, že zastupitelé jeho žádost 
neodsouhlasili a co má udělat proto, aby tomu tak nebylo 
P. Kordík – mám pocit, že se mi také nic neprodá, chceme jen kousek. Půta si udělal kus 
cesty, dal si tam BEST a taky se mu to prodalo 
P. Kordík – chci se zeptat na vodu. Vodárna doporučuje hlavní řad, který se za určitých 
podmínek obci předá 
Starostka – komunikovala jsem s vodárnou a je to možné a vysvětlila postup realizace 
hlavního řadu, který by chtěl realizovat pan Kordík společně s p. Huclem.  
 
Dále proběhla všeobecná diskuse o vodovodu a jeho odkalování, o obrubnících u 
hřbitova a o neustále mizejícím dřevě z obecního lesa. 
 
 



 

Zápis ze zasedání ZO Trnová č. 02/2022 ze dne 30. 05. 2022   
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23)   Závěr 
 

  
Starostka poděkovala všem za účast. 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne:  07. 06. 2022 
 
 
Zapisovatelka:  Eva Hádková          ……………………………….. 
 
Ověřovatelé:              MUDr. Jiří Koza ………………………………… 
   (datum ověření zápisu) 
 

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

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

1) Prezenční listina 
 
 


