Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Trnávka, konaného dne 22.2.2016 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě
Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Škopková, Valenta, Žičař
Omluven: p. Šolta
Program:

1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel zápisu
4. Schválení pachtovní smlouvy o užívání rybníka
5. Schválení smlouvy s firmou A.M.M.Accounting s.r.o. o vytvoření Programu
rozvoje obce
6. Schválení veřejnoprávní smlouvy s Krajskou knihovnou o dotaci na nákup knih
7. Schválení navýšení odměn zastupitelů
8. Zpráva o činnosti OÚ Trnávka
9. Diskuse
10. Schválení usnesení
11. Závěr

1. P. starosta konstatoval, že oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně zveřejněno, na
zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva a veřejné zasedání je usnášeníschopné.
2. Ověřitelé zápisu z minulého veřejného zasedání p. Suchánek, Holec osvědčili správnost zápisu
z veřejného zasedání dne 29.12.2015
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně zvoleni pí. Škopková, Žičař
3. Zapisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena p. Likešová.
4. Pachtovní smlouva o pronájmu rybníka
O záměru pronájmu, resp. pachtu rybníka a podmínkách tohoto pachtu byli občané
informováni na veřejném zasedání 29.12.2015 (bod 12 zápisu, záměr byl zveřejněn na úřední
desce). Smlouva o pachtu bude uzavřena po registraci Rybářského spolku Trnávka a přidělení
IČ, což se očekává během 14 dnů. Důvodem uzavření této smlouvy je umožnit rybářskému
spolku samostatné hospodaření na rybníku s tím, že pro Obec Trnávka jako vlastníka rybníku
bude Spolek partnerem i pro další rozvoj obce.
5. Smlouva s firmou A.M.M. Accounting Řečany nad Labem o vytvoření Programu rozvoje
obce
Program je povinný, bez zařazení akce v tomto programu nebude možno žádat o krajské,
rezortní a některé evropské dotace. Z nabídek, které obecní úřad obdržel, je nabídka této
společnosti nejvýhodnější z hlediska cenového i časového.
6. Veřejnoprávní smlouva s Krajskou knihovnou Pardubice o dotaci na nákup knih do
výměnného fondu na rok 2016
Tato dotace je poskytována každoročně, požadovaná částka je minimálně 2,- Kč na
obyvatele,Obec Trnávka vždy poskytovala 5 000,- Kč.
K žádosti o dotaci bylo přiloženo vyúčtování prostředků na nákup knih do výměnného
fondu za rok 2015. Za celý Pardubický kraj přispělo do fondu 40 obcí částkou 71 520,- Kč, ylo
nakoupeno 549 svazků, z toho v našem obvodu 48 566,- Kč s nákupem 410 knih.
7. Navýšení odměn zastupitelů
V souvislosti se zvýšením platů státních zaměstnanců bylo umožněno zvýšení odměn o 3%
neuvolněným zastupitelům obce.
Navrhuje se proto zvýšení odměn zastupitelům s platností od 1.března 2016 takto :
místostarosta
12 178, Kč
člen zastupitelstva, který je zároveň

předsedou výboru nebo komise
2 421.-Kč
člen zastupitelstva
491,- Kč
8. Činnost OÚ, informace
a) topení, výměna kotlů
Podle dostupných informací byli zařazení do programu krajských kotlíkových dotací
v první fázi 3 žadatelé z Trnávky. O výši dotace, kterou těmto žadatelům poskytne
Obec Trnávka, bude rozhodnuto individuálně usnesením zastupitelstva podle zásad
uvedených v bodě 13 zápisu zastupitelstva z VZ 29.12.2015.
Informace pro všechny občany, kteří provozují kotle na tuhá paliva a krbová kamna s
teplovodní vložkou sloužící k teplovodnímu vytápění :
Do 31.12.2016 musí být provedena revize těchto kotlů, kterou může provést pouze technik
pověřený a proškolený výrobcem konkrétního kotle. Seznam těchto techniků je uveden na
stránkách Hospodářské komory ČR a je průběžně doplňován. K datu VZ jsou uvedeni v
Pardubickém kraji tito technici :
Zdeněk Fotr, Opatov, tel. 605145014, fotrtopeni@seznam.cz pro kotle OPO1023
Martin Svoboda, Hlinsko, tel. 725601762, info@izolace-topeni.cz pro kotle OPO1015
Roman Herzog, Městečko Trnávka, tel. 604379182, romanher@seznam.cz pro kotle
BEN3616
Od roku 2022 nebude možno provozovat kotle 1.a 2. emisní třídy, přičemž na trhu od roku
2018 budou již pouze kotle od 4. emisní třídy výše, t,j, kotle s automatickým přikládáním,
které budou 2.5 až 3x dražší. Podle zájmu o výměnu těchto kotlů (mimo režim
kotlíkových dotací) bude zastupitelstvo zvažovat formu finanční pomoci i v těchto
případech.
b) Hejtman Pardubického kraje požádal obec o pomoc při zajištění přísedících (laických
soudců) pro Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice. Podmínky :+
věk nad 30 let, negativní lustrační osvědčení, trvalý pobyt v kraji Pardubickém nebo
Královéhradeckém, zkušenosti a morální vlastnosti.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, kde jim budou poskytnuty další podrobnější
informace.
c) V květnu 2016 by se měl uskutečnit výlet občanů Trnávky do Kladrub nad Labem. Jde o
neformální kontakt mezi obcemi, kdy občané Kladrub na podzim 2015 navštívili a
prohlédli si Trnávku. Zájemci o tuto akci se mohou hlásit co nejdříve, aby bylo možno
dohodnout dopravu a program.
d) Firma Mangan Chvaletice obdržela oprávnění provést několik průzkumných vrtů na
bývalých odkalištích MKZ Chvaletice za účelem zjištění, zda by byl možno navezený
materiál dále použít. Za tím účelem budou v polovině března provedeny průseky v šířce
4 – 5 m a odstraněny náletové dřeviny. Samotné vrty by mohly být provedeny do poloviny
roku 2016.
e) Občané Trnávky mají možnost si v prodejně objednat dovoz obědů až do domu v ceně
70,- Kč/1 oběd. Bližší podmínky se dovědí v prodejně, neboť toto službu poskytuje
p. Rusínová. Zastupitelé odsouhlasily, že Obec Trnávka bude poskytovat poživatelům
starobního a invalidního důchodu s trvalým pobytem v obci Trnávka příspěvek 30,- Kč na
jeden oběd.
f) Jedna občanka obce upozornila na omezení až nemožnost příjmu internetového signálu z
důvodu zastínění vzrostlou lípou mezi čp. 31 a 71. Předběžně doporučeno lípu pokácet,
protože při prořezání by koruna dorůstala a problém by se opakoval. V daném místě
vysázet řadu nižších stromů, které by zároveň přispěly ke vzhledu prostranství. Zatím
nebylo rozhodnuto.
. g) Stavební úřad Chvaletice rozhodl o výstavbě cyklostezky. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno
na úřední desce od 14.12.2015 do 11.1.2016 , námitky nebyly, takže bude možno
pokračovat v řízení.

h) Na stavební úřad Chvaletice byla rovněž předána projektová dokumentace na rekonstrukci
sběrného dvora
i) V konečné fázi přípravy je projektová dokumentace na rekonstrukci panelové silnice. Po
doplnění požadavků Eichenaueru a Policie ČR bude dokumentace dokončena a předána
stavebnímu úřadu v Přelouči. Všechny úkony stavebního řízení budou průběžně
zveřejňovány na úřední desce a podklady budou pro občany k nahlédnutí a připomínkách na
OÚ v úředních hodinách.
j) Kulturní akce :
Návštěvy divadel, tj. 26.3. muzikál Hello Dolly a 14.5. Národní divadlo Strakonický dudák –
plně obsazeno, nedostaly se vstupenky na některé občany Trnávky, takže v jejich prospěch
budou odmítnuty přihlášky cizích. Stejně bude postupováno i v budoucnu.
Pro důchodce je zajištěn zájezd na vystoupení Pernštejnky a Strahovanky v Pardubicích dne
19.3.2016
U loučení s prázdninami dochází ke změně programu i termínu. Místo obvyklého herního
odpoledne na hřišti bude 20.8. odpoledne uskutečněna návštěva Divadla kouzel Pavla
Kožíška. Je zajištěno 24 vstupenek (cca 20 dětí a 4 dospělí jako doprovod). Představení je
vhodné pro děti od 3 do 12 let. Bylo by dobře, kdyby rodiče zvážili zájem o toto představení
a co nejdříve se přihlásili na OÚ. Po návratu bude ještě večer na hřišti tradiční opékání
špekáčků.
9. Diskuse
p. Konvalina :
- kdo se stará o stromy vysázené na ploše vedle hřiště
na jaře zahradník p. Beran zkontroluje všechny vysázené stromy a keře, provede ošetření a
případnou náhradu rostlin, které jsou nevratně poškozeny loňským suchem
- jak bude řešena dešťová kanalizace u panelové silnice, zda stejně špatně jako v ulici V
Ráji ,kde nejsou osazeny koše proti vniknutí listí a kde bude k nahlédnutí dokumentace
kanalizace v ulici V Ráji byla provedena podle projektové dokumentace, která byla řádně
schválena všemi orgány. K ucpávání kanalizace listím nedochází. Dotaz ohledně
dokumentace rekonstrukce panelové silnice je zodpovězen v čl. 8 bod i) tohoto zápisu
- zda je vyvěšen rozpočet obce
rozpočet obce byl vyvěšen na úřední desce i internetových stránkách OÚ předepsanou dobu
před schválením na veřejném zasedání zastupitelstva 29.12.2015
- proč se bude kupovat nádrž na vodu za 160 000 Kč
jde o nádrž o objemu 1 500 l, která se bude umisťovat na multikáru, cena je včetně
hydrauliky, nádrž bude sloužit k zalévání rostlin na obecních pozemcích v době sucha a
také jako okamžitá požární nádrž při venkovních akcích
- proč se příjemcům kotlíkových dotací bude přiznávat pouze částka 20 000,- Kč, nebo 15%
uznatelných nákladů, když ve volebním programu sdružení SNK 1 a 2 měly částku 50 000,Kč.
Při zpracování volebního programu nebyly známy podmínky kotlíkových dotací. Po
zveřejnění těchto podmínek se všichni zastupitelé dohodli na částkách, které jsou uvedeny v
zápise v 29.12.2015 s tím, že pokud krajská dotace činí 85 % uznatelných nákladů až do
výše 127 000 Kč, přiznání vyšších prostředků z příspěvku obce by znamenalo větší platbu,
než byly náklady.
Kromě toho ve společném volebním programu obou sdružení bylo uvedeno, že podle
podmínek krajské dotace bude poskytován příspěvek obce nikoliv závaznou částkou, nýbrž
…. až do výše...
Přes toto vysvětlení p. Konvalina slovně napadl zastupitele a označil je za lháře. Po odkazu na
to, že činnost zastupitelstva zhodnotí občané v dalších volbách včetně plnění předvolebních
slibů byla diskuse ukončena.
10. Schválení usnesení :
Zastupitelstvo obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje následující usnesení :

č. 1/2016 Pachtovní smlouva uzavřená s Rybářským spolkem Trnávka ohledně pachtu
obecního rybníka a přilehlých pozemků č. kat.
6 hlasů pro
č.2/2016 Smlouva mezi Obcí Trnávka o s.r.o. A.M.M. Accounting o zpracování Programu
rozvoje obce
6 hlasů pro
č.3/2016 Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Trnávka a Krajskou knihovnou Pardubice o
poskytnutí dotace 5 000,- Kč na nákup knih do výměnnného fondu v roce 2016
6 hlasů pro
č.4/2016 Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva o 3 % od 1.března 2016
5 hlasů pro,
proti 1 – p.Suchánek
16. Závěr
Protože další dotazy nebyly a program veřejného zasedání byl vyčerpán, p. starosta poděkoval
přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání v 20.15 hod.

V Trnávce dne 22.2.2016
Ověřitelé zápisu:
pí. Škopková, Žičař

Zapisovatelka:
V. Likešová
Starosta:
R. Valenta

