Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Trnávka, konaného dne 19.10.2016 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě
Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Škopková,Šolta, Valenta, Žičař

Program:

1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel zápisu
4. Schválení veřejnoprávní smlouvy s Rybářským spolkem Trnávka
5. Schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Řečany n.L.
6. Odsouhlasení čestného prohlášení o sběru bioodpadu
7. Schválení pověření starosty schvalovat rozpočtová opatření
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 7 členů zastupitelstva a veřejné zasedání je
usnášeníschopné.
2. Ověřitelé zápisu z minulého veřejného zasedání pí. Škopková, Žičař osvědčil
správnost zápisu z veřejného zasedání dne 20.7.2016
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně zvoleni p. Holec, Suchánek
3. Zapisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena p. Likešová.
4. P. starosta navrhl, aby byl program veřejného zasedání doplněn proti původně
zveřejněnému programu o bod: Schválení rozpočtového opatření č. 2/2016
Výsledek hlasování: pro 7
5. Veřejnoprávní smlouva. s Rybářským spolkem Trnávka
Na základě žádosti Rybářského spolku Trnávka je navrhováno poskytnutí dotace ve
výši 5 000,- Kč na nákup ryb formou veřejnoprávní smlouvy
6. Veřejnoprávní smlouva s obcí Řečany n. L.
Obec Trnávka má uzavřenu smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů Obce
Řečany n. L. o poskytování služeb v oblasti požární ochrany včetně zásahů při
požárech. Obec Řečany zakoupila pro SDH starší požární vozidlo v hodnotě
cca 650 000,- Kč a požádala obec Trnávku o poskytnutí dotace na opravu a
dovybavení tohoto vozidla, aby mohlo plně sloužit svému účelu. Navrhuje se
poskytnutí částky 150 000,- Kč formou veřejnoprávní smlouvy.
7. Sběr bioodpadu
P. Vlastimil Barták bytem Řečany n.L. požádal o příslib formou čestného prohlášení,
že obec Trnávka mu bude předávat biologicky rozložitelný odpad vzniklý v obci, aby
se mohl zúčastnit projektu OPŽP s názvem Intenzifikace systému BRKO.
Výhody pro obec Trnávka: bezplatně trvale umístěný velkoobjemový kontejner, kde
může obec průběžně odkládat bioodpad z veřejných ploch a občané odpad, který se
. nevejde do biopopelnic (např, ořez okrasných dřevin).
8. Pověření starosty schvalovat rozpočtová opatření.
Dosavadní praxe schvalování rozpočtových opatření, tj. změn proti původnímu
rozpočtu byla taková, že tyto změny byly schvalovány na veřejném zasedání
dodatečně až po vynaložení příslušných finančních prostředků. Jednalo se na př, o
řešení havarijních situací (oprava kanalizace) nebo změny nákladů na plánované akce
a to do plusu i do mínusu. Správně by však takové změny měly být předem schváleny
na veřejném zasedání, což by vyloučilo rychlé reakce na nepředvídané okolnosti.

V souladu se zákonem o obcích se proto navrhuje, aby byl starosta obce pověřen
schvalováním rozpočtových opatření s tím, že na nejbližším veřejném zasedání
je povinen informovat zastupitelstvo.
9. V dnešním veřejném zasedání budou podle dosavadní praxe provedeny změny
rozpočtu, které se formou rozpočtového opatření č. 2 předkládají ke schválení.
10. Zprávu o činnosti OÚ přednesl p. starosta.
 Stav přípravy cyklostezky: do konce roku 2016 by měla obec Řečany vykoupit
pozemek na koncový díl cyklostezky a rovněž lze předpokládat dokončení
dědického řízení, které zatím brání zrušení zúženého místa. Pokud se tyto obě akce
podaří, bude cyklostezka provedena v úplném rozsahu s předpokládaným
zahájením stavby v 1. čtvrtletí 2017.
 Obec má stále problémy se stavem kanalizace, které způsobují neukáznění občané a
které nadměrně zvyšují náklady na opravy a údržbu. P. starosta opět důrazně
upozorňuje, že do kanalizace se může vypouštět pouze splašková voda a nesmějí se
tam házet různé odpady, zejména vlhčené ubrousky a kapesníčky. Tvrzení výrobce,
že jsou tyto pomůcky běžně rozpustné ve vodě není pravdivé, neboť ucpávají
ochranné koše a čerpadla, která následkem toho zkratují. Pokud by tento stav
pokračoval, bylo by nutno přistoupit k účtování stočného podle skutečných nákladu
a pro několik nezodpovědných nebo pohodlných občanů budou postiženi všichni.
 Symboly obce: v červnu 2016 byly naší obci uděleny symboly – znak a vlajka.
Slavnostní uvedení těchto symbolů do užívání bude při setkání rodáků a přátel once
v květnu 2017. Zatím byly u firmy Alerion Brno objednány vlajky, označení na
začátku a konci obce a označení obecního úřadu.
 Po svátku Památky zesnulých bude opravena střecha bývalé márnice (sklad nářadí)
S opravou fasády se počítá v roce 2017. Vedle objektu bude zřízen přístřešek s
lavičkou, čímž bude upraven dosud ladem ležící pozemek.
 Každý z občanů, který topí v kotli ústředního topení na pevná paliva o příkonu od
10 do 300 kW je povinen do konce tohoto roku nechat provést revizi kotle. Obecní
úřad nebude zajišťovat hromadnou návštěvu revizních techniků, neboť každý
výrobce kotlů má své pověřené pracovníky. Jejich seznam najdou občané např. na
stránkách aptt.cz/opravneni-ozo.php nebo na stránkách konkrétních výrobců.
 Dne 21.10. v 17.00 proběhne v místním hostinci školení řidičů – přednášející p.
Mareš, autoškola Peml. Školení je bezplatné, zváni jsou všichni, kdo mají zájem o
nové dopravní předpisy.
 Dne 18.9.2016 se sešla ustavující schůze Sportovního a kulturního spolku Trnávka.
Byly schváleny stanovy, zvoleny orgány spolku a po zápisu do spolkového rejstříku
bude účelem spolku zajišťování sportovních a kulturních akcí včetně přípravy
zřízení víceúčelového hřiště. Spolek je otevřený, další zájemci o činnost se mohou
hlásit na OÚ.
 Bylo zřízeno další místo pro sběr tříděného odpadu na ploše naproti parkovišti
obecního úřadu. Umístěné kontejnery: sklo barevné, papír, plasty, drobný kovový
odpad (plechovky) + 1 rezervní místo. Toto sběrné místo může sloužit i pro
návštěvníky hřbitova, pokud budou mít zájem třídit odpad po úklidu výzdoby hrobů
a přispět tak ke snížení nákladů na odvoz netříděného odpadu.
11. Diskuse.
P. Štěpina:
V souvislosti s posledním bodem zprávy o činnosti OÚ předložil dokument nazvaný
„Petice proti umístění kontejnerů proti kostelu, které budou hyzdit jedno z posledních
pěkných míst v obci. Stejně tak betonová plocha“
Vyhodnocení „petice“ podle zákona č. 85/1990 Sb.
 Název petice je zavádějící – nejde o betonovou plochu, nýbrž o plochu z lehké
zámkové dlažby



Dokument má dva listy s 51 podpisem občanů, z toho nejméně ve třech případech
jsou podpisy stejné
 Označení a popis petice je pouze na jednom listě, na druhém je 6 podpisů občanů,
aniž by bylo zřejmé, co vlastně podepsali
 Na žádném listě není povinná informace o tom, kdo petici sestavil.
Podle zákona č. 85/1990 Sb. se takovou peticí nemá úřad vůbec zabývat.
Přesto považuje p. starosta za nezbytné informovat občany, z jakého důvodu byla
sběrná místa rozšířena.
Současný stav: v obci jsou 2 tzv. „hnízda“ kontejnerů na tříděný odpad:
U obchodu: 2x plasty, 2x sklo
u hospody : 1x plast, 1x papír, 2x sklo a kontejner na použité oděvy
Zejména kontejnery na papír a plasty jsou neustále přeplněné a nepomohlo ani
rozšíření termínu odvozu. Obyvatelé blízkých nemovitostí si stěžují, že jim odpady při
větru létají až na plot. Dále občané upozorňovali, že chybí kontejner na drobný kovový
odpad.
Zákonná úprava:
Podle návrhu nového zákona o odpadech by se do roku 2023 měl postupně zvyšovat
poplatek za ukládání netříděného odpadu na skládku ze současných 500,- Kč na
1850,- Kč/ 1 tuna. I když jde zatím o návrh, není pravděpodobné, že by došlo ke
zmírnění.
Doporučení EKO – KOM:
Maximálně motivovat občany ke třídění odpadu a to jak finančně, např. snížením
poplatku za TKO pro ty, kteří řádně třídí a tím, že třídění odpadu bude pro občany co
nejsnadnější např. zřizováním kontejnerových „hnízd“ v místech, kde prochází nejvíce
občanů s doporučenou docházkovou vzdáleností 100 – 150 m apod.
Z toho důvodu se zastupitelé na svých pracovních poradách už skoro rok touto
problematikou zabývali.
Finanční motivace občanů nepřipadá vzhledem ke zrušení poplatku v úvahu. Řešilo se
tedy umístění dalších kontejnerů, případně jiný systém sběru tříděného odpadu
Návrh nákupu pytlů a jejich přidělování do domácností: další náklady na obaly a na
svoz pytlů. Tento systém je používán na plasty a neřeší třídění dalších složek. Svezené
obaly není kde bezpečně skladovat. V současném sběrném dvoře na velkoobjemový a
nebezpečný odpad není místo, kromě toho byl povolen pouze jako dočasná stavba a
povolení nebude prodlouženo, neboť stav areálu a jeho zabezpečení neodpovídá
současným předpisům.
Umístění dalších kontejnerů u sběrného dvora – je na okraji vesnice, zcela mimo
běžné trasy pohybu občanů.
Umístění kontejnerů jihovýchodně od ulice Obránců míru – je žádoucí, protože v této
části obce žádné kontejnery nejsou.
Umístění na konkrétním místě:
 u zdi provozovny Speciál Transport – námitka p. Štěpiny, že se nechce z oken svého
domu dívat na kontejnery. Podstatnější je však skutečnost, že křižovatka je
nepřehledná, jezdí tudy děti na hřiště a zvýšeným provozem by mohlo dojít k úrazu.
 na parkovišti u OÚ – parkoviště je stavěno pro parkování osobních vozidel,
provozem sběrného vozu o váze cca 35 tun hrozí poškození zámkové dlažby
 u zdi hřbitova za boční brankou – stavebními úpravami by mohlo dojít k poškození
kořenů habrů, při nakládání k olámání větví. Jde přitom o řadu vzácného druhu
habru a už při opravě hřbitovní zdi byl úřad upozorněn, že nesmí dojít k poškození
stromů.
Ze všech těchto důvodů schválili zastupitelé na pracovní poradě 29.8.2016 šesti hlasy
proti jednomu umístění kontejnerového „hnízda“ naproti parkovišti OÚ s tím, že
podklad bude tvořit zámková dlažba, místo je přehledné a pro techniku přístupné po
asfaltové komunikaci a pro estetický účinek bude ze tří stran osázeno dřevinami.

K argumentu, že bude kolem kontejnerů nepořádek, lze jen dodat, že to není otázka
jejich umístění, ale slušnosti těch, kteří tam odpad ukládají.
Pí.L.Sadilová
Byl už proveden kamerový monitoring kanalizace?
Zatím ne, neoprávněné napojení svodu dešťové vody je možné zjistit hlavně po
přívalových deštích, které v posledním období nebyly.
Kdy se počítá s opravou tzv. panelové cesty?
Definitivní rozhodnutí bude moci být vydáno až po vyjasnění budoucnosti firmy
Eichenauer v Trnávce. Obec učinila písemný dotaz, na který dosud nedostala od
vedení firmy odpověď.
P. O.Holec:
Počítá se s přistavením velkoobjemového kontejneru na bioodpad a kdy?
Poprvé v sobotu 29.10. od 9.00 do 11.00 hod., pak znovu 5.11. ve stejnou dobu.
12. Protože další dotazy nebyly, byla schválena následující usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje následující
usnesení:
 č.22/2016 Veřejnoprávní smlouvu s Rybářským spolkem Trnávka o poskytnutí
dotace 5 000,- Kč na nákup ryb.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
 č.23/2016 Veřejnoprávní smlouvu s obcí Řečany n.L. o poskytnutí dotace na
pořízení, opravu a vybavení hasičského vozu pro Sbor dobrovolných
hasičů obce Řečany n.L. ve výši 150 000,- Kč
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
 č.24/2016 Čestné prohlášení, že jako producent BRKO v obci bude předávat
vzniklý odpad provozovateli systému sběru v rámci projektu OPŽP s
názvem: Intenzifikace systému sběru BRKO – Vlastimil Barták.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel (p. Holec)
 č.25/2016 Pověřuje podle § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích
starostu obce schvalováním rozpočtových opatření. O těch je povinen
informovat na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstvo
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti (p. Suchánek)
 č.26/2016 Rozpočtovou změnu č. 2/2016 dle přílohy
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti (p. Suchánek)
Po hlasování o posledních dvou usneseních požádal p. starosta p. Suchánka o sdělení
konkrétních výhrad, které k těmto usnesením má. P. Suchánek uvedl, že své
stanovisko nemusí zdůvodňovat a že hlasoval podle svého svědomí. Stejně odpověděl
i dvěma přítomným občankám, které se ho na důvody zeptaly.
12. Závěr
Protože program veřejného zasedání byl vyčerpán, p. starosta poděkoval přítomným
za účast a ukončil veřejné zasedání ve 20.00 hod.
V Trnávce dne 19.10.2016
Ověřitelé zápisu:
p. Holec, Suchánek

Zapisovatelka:
V. Likešová
Starosta:
R. Valenta

