Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Trnávka, konaného dne 26.8..2019 od 18,30 hodin v zasedací místnosti
v Obecním domě
Přítomni: pí.Míšková, Likešová, Smolíková, Škopková, Valenta Radek, Žičař
Omluven: p. Valenta Robert
Program:

1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel
4. Nájemní smlouva na část st.p.č. 31 v k.ú.Trnávka
5. Schválení VPS kotlíková dotace
6. Zpráva o činnosti OÚ Trnávka
7. Diskuse
8. Závěr

1. Veřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů, jeden se řádně
omluvil z pracovních důvodů a veřejné zasedání je proto usnášeníschopné. Oznámení o konání
veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce od 19.8. do 27.8.2019
2. P. starosta navrhl proti zveřejněnému programu, aby byli zvoleni ověřitelé zápisu pí. Smolíková a pí.
Škopková
Výsledek hlasování:

6 pro

Ověřitel zápisu z VZ dne 17.6..2019 p. Žičař oznámil, že zápis z tohoto VZ odpovídá průběhu
zasedání.
3. P. starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí. Likešová
Výsledek hlasování:

6 pro

4. Pan Petr Urválek požádal o pronájem části pozemku č. kat. 31 o výměře 120 m2, který bude používán
zejména za účelem skladování materiálu používaného na údržbu a další stavební práce v obci
Trnávka. Záměr pronájmu včetně podrobných podmínek byl zveřejněn na úřední desce od 7.8.2019
do 26.8.2019. Možnost podávat připomínky k tomuto záměru skončila 26.8.2019 v 16.00 hod. , žádné
připomínky a návrhy občanů podány nebyly.
Usnesení č. 18
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje záměr pronájmu části pozemku č.kat. 31 o výměře
120m2 a pověřuje starostu p. Radka Valentu, aby uzavřel nájemní smlouvu s p. Petrem Urválkem,
Labětín 58, za podmínek ve zveřejněném návrhu.
Výsledek hlasování:

6 pro

5. P. Karel Suchánek bytem v Trnávce, V Ráji 17 požádal o poskytnutí dotace na tepelné čerpadlo
v souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 13/2018 ze dne 25.6.2018 ve výši 22 500,- Kč.
Usnesení č. 19
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s p. Karlem
Suchánkem na dům, V Ráji 17, Trnávka ( poskytnutí 22 500,-Kč – kotlíková dotace ).
Výsledek hlasování:

6 pro

6. Zpráva o činnosti.
P. starosta informoval přítomné o činnosti OÚ od posledního VZ.
• Rozpočtové opatření č. 4 – změna na straně příjmů i výdajů 410 000,- Kč – rozpočet zůstává
vyrovnaný
• V 35. týdnu proběhne oprava vytypovaných úseků místních komunikací v ulicích Drážní, Dlouhá
a Obránců míru – obecní úřad žádá všechny majitele aut parkující na těchto ulicích, aby svá
vozidla včas odstranili – výzva bude vysílána obecním rozhlasem
• Byla dokončena rekonstrukce bývalé kotelny Eichenauer u čp. 106, takže nyní plně vyhovuje pro
uskladnění techniky
• Zahájeno územní řízení o prodloužení chodníku k cyklostezce
• Jsou připraveny všechny podklady ke stavebnímu řízení na výstavbu nového sběrného dvora, bude
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele
• V úterý 24.9. od 17,00 hod. se mohou zájemci v Kulturním domě ve Chvaleticích seznámit se
současným stavem záměru těžby manganu na bývalých odkalištích.
• 30.8. se sejdou zástupci obce s ředitelkou firmy Eichenauer a projednají dobu a rozsah budoucí
spolupráce po 31.12.2019.
• 31.8. – Loučení s prázdninami – pohádková stezka začíná v 15.30 hod u OÚ, ve společenském
areálu opékání špekáčků koncert a zábava pro dospělé.
• OÚ uvažuje o koupi objektu fary za účelem zřízení školky – zároveň by tím byl umořen dluh
Farního sboru vůči obci – zatím není známa požadovaná cena.
• Na 29.10.2019 byla vyhlášena elektronická dražba domu čp. 12 s vyvolávací cenou 827 000,- Kč
– dražební vyhláška k dispozici na OÚ.
• Zájemci o vstupenky do Divadla Dva Praha na představení Smolíkovi a jejich podivuhodná
dobrodružství dne 29.10.2019 od 19,00 hod. se mohou hlásit u pí. Likešové nebo u pí. Míškové –
k dispozici je 32 vstupenek.

7. Diskuse
Pan V.:
Keře u čp. 29 přesahují na chodník tak, že nelze bezpečně projít.
S majitelem nemovitosti bude problém osobně projednán, případně mu bude zaslána písemná výzva.
Prodloužení chodníku k cyklostezce – bude zasahovat do výsadby tújí u čp. 110
Problém řeší projektant v dohodě s majitelem nemovitosti
Vzkaz od pí. I. V., která se ptá jaké dluhy má vůči obci.
Doporučeno, aby se paní Ivana Valentová přišla na své dluhy na OÚ zeptat osobně, odpověď přes
prostředníka nepřipadá v úvahu už z titulu předpisů GDPR
Tráva na pozemku č. kat. 151/6 ve vlastnictví M a M. P. přerostla – jak se má odstranit?
Zákonná povinnost je posekání trávy 2x ročně a na jaře jí majitelé posekali. Není možné, aby majitel
sousedního pozemku sám posekal část trávy a to ani tehdy, když pozemek č. kat. 151/6 není oplocen.

Pí. A.:
Poděkovala obecnímu úřadu za pomoc při sekání trávy.
8. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání v 19.30 hod.
V Trnávce dne 26.8.2019
Ověřitelé zápisu:
L. Smolíková , M. Škopková

Zapisovatelka:
V. Likešová
Starosta:
R. Valenta

Z důvodu ochrany osobních údajů jsou některé údaje ve zveřejněném zápise začerněny.
Plné znění zápisu je k dispozici k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách

