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Sté výročí vzniku samostatného Československa oslavili občané
Trnávka v místním kostele dne 28. 10. 2018.
Po úvodním slovu p. Mgr. Ing. Miloše Hübnera zazpíval pěvecký sbor ČCE pod vedením p. Jitky Štěpánkové, který měl na repertoáru i několik tradičních národních písní.
Následoval slavnostní projev starosty obce p. Radka Valenty.
Skvělým uměleckým zážitkem byl závěrečný varhanní koncert
slečny Ivety Frýdové, který byl zakončen Písní pro Martu a státní hymnou. Na tak důstojné zakončení programu budou účastníci jistě dlouho vzpomínat.
Jen škoda, že vlivem špatného počasí se položení kytice u pomníku TGM na místním hřbitově zúčastnilo poměrně málo lidí.
Přesto však se i v Trnávce oslavy národního výročí vydařily, za což patří dík zejména všem účinkujícím.
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Projev pana starosty Radka Valenty
na oslavách stého výročí vzniku samostatného Československa

Vážení spoluobčané, milí hosté,

dnes jsme se tu sešli, abychom vzpomenuli stého výročí
existence republiky, která sice pod různými názvy
a v různém rozsahu a politickém uspořádání je již sto let
naším domovem.
Nejrůznějších úvah a hodnocení celostátního vývoje jste
jistě ve sdělovacích prostředcích slyšeli dost, já bych se
proto ve svém krátkém projevu
chtěl věnovat aspoň stručnému připomenutí, jak tyto doby prožívala
Trnávka a její obyvatelé.
Obecní kronika, tzv. pamětní kniha,
ze které by se mohly čerpat informace o dění v obci v jednotlivých
letech, byla v Trnávce založena až
v roce 1928. Události roku 1918
jsou tedy popisovány velmi krátce
a jen na základě dokumentů a vyprávění pamětníků.
Samotný konec roku 1918 se v Trnávce zřejmě nijak výrazněji neprojevil. Obyvatelé se radovali
z postupného návratu svých mužů a synů z bojiš světové války, truchlili nad těmi, kteří se již nevrátili a přenechávali politikům jejich hádky a spory. Sami se starali
hlavně o to, aby v drsném poválečném období dokázali přežít, protože například až do roku 1920 byly povinné dodávky obilí a dobytka pro stát.
Prakticky po celé období let 1919–1938 se kronika
zabývá běžnými, ale pro vesnici životně důležitými událostmi, jako výkyvy počasí, požáry usedlostí, ničivými povodněmi apod. Politickým problémům, jako například
volbám do Národního shromáždění, věnuje kronika
vždy tak dva tři řádky, takže se s trochou nadsázky dá
říci, že období První republiky bylo pro Trnávku stabilizované a pohodové.
Rok 1939 však znamenal konec samostatnosti Československé republiky. Stát se rozdělil na Protektorát Čechy a Morava pod přímým vlivem Velkoněmecké říše,
samostatnou Slovenskou republiku a Podkarpatská Rus
byla připojena k Ukrajině. Zápisy v kronice o životě
v Trnávce neříkají prakticky nic, omezují se – zřejmě

v obavách před kontrolami – na opisování projevů oficiálních představitelů jak Říše, tak i Protektorátu.
Po roce 1945 se však i v Trnávce události hrnuly jedna
za druhou. Už 5. května 1945 byl jmenován revoluční
národní výbor, který měl spravovat obec do řádných
voleb. K těm došlo v červnu 1945, kdy 103 voličů vybralo 15 členů nového národního výboru. Trnávka se
velmi zpolitizovala, byly založeny
místní organizace stran národně socialistické, sociálně demokratické, lidové a jen komunistická strana měla v obci 70 členů.
Zemědělské usedlosti byly povinny
plnit předepsané dodávky sena,
slámy a dalších produktů, a to pod
hrozbou trestního stíhání.
K závěru tohoto období kronikář
pan profesor Skokan uvádí: Trnávka prožila svorně a nadšeně popřevratové dny května 1945 a celkem
lze říci, že muži, kteří tehdy byli v čele obce, dobře splnili svůj úkol. Život
obce se rychle konsolidoval a Trnávka se zařizovala tak
nějak po staru – snad proto, že ji míjel prudší závan politického zápasu a hlubších hospodářských změn.
Po tomto relativně klidném období však přišel rok 1948
a politické změny se nemohly vyhnout ani Trnávce.
V obci vyvíjí činnost několik společenských organizací,
jako Sbor dobrovolných hasičů, Sokol, SČSP, výbor žen,
Osvětová beseda, dozorčí výbor spotřebního družstva
Budoucnost a další. I přesto, že podle celostátního trendu mají mít tyto organizace politický charakter a podporovat vedoucí úlohu strany, jsou velice důležité pro
kulturní a společenský život lidí v obci, jejich setkávání
a společné zájmy. Již v roce 1951–52 však začíná
ve větším rozsahu těžba rud ve Chvaleticích, což bude
mít po další desetiletí výrazný vliv na život v Trnávce.
V roce 1955 již MKZ získává pozemky budoucích odkališ a těžebního prostoru mezi Zdechovicemi a Chvaleticemi. Prostředí idylické zemědělské obce Trnávky se
od té doby dramaticky mění a dopad na stavební činnost, úbytek obyvatel atd. se negativně projevuje dosud.
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Zásadní problém však nastal v roce 1960. Vedoucí
představitelé strany a státu došli k závěru, že u nás byl
již socialismus úspěšně vybudován a změnou ústavy
změnili název státu na Československou socialistickou
republiku. Zároveň došlo i ke změně územního členění
a objevila se snaha o připojování menších obcí k těm
větším, takzvaně střediskovým. Bohužel se to nevyhnulo
ani Trnávce. Občany obcí Trnávka, Labětín a Řečany
nad Labem navštěvovaly „agitační dvojice“, které přesvědčovaly o výhodnosti sloučení pod jedním národním
výborem v Řečanech n. L. O metodách přesvědčování
kronika nehovoří, faktem však je, že se pro sloučení vyslovilo 84,5 % dospělých občanů. V Trnávce tak zůstal
jen občanský výbor bez jakékoliv výkonné pravomoci
a těch několik poslanců, kteří byli za Trnávku zvoleni
na MNV Řečany, bylo vždy snadno přehlasováno. Toto
období však mnozí z vás pamatují z vlastní zkušenosti,
takže není třeba ho podrobněji popisovat.
Tato doba stagnace trvala až do převratných politických změn let 1989–1990. Československá socialistická republika vydržela s tímto hrdým, leč zcela nepravdivým jménem do března 1990, kdy byl název státu
změněn na Československá federativní republika
a v dubnu po tzv. pomlčkové válce na Česká a Slovenská federativní republika.
Je pak velmi zajímavé, jak podobné jsou další osudy velkého státu i maličké Trnávky. K 1. lednu 1993 se po dohodě vrcholných politiků rozdělila republika na dva samostatné státy – Českou republiku a Slovenskou
republiku. Ke stejnému datu se na základě referenda
občanů Trnávky oddělila Trnávka od Řečan a opět získala svou samostatnost. A opět lze nalézt podobu:
po počátečních problémech a neshodách se dá říci, že
vztahy mezi oběma republikami jako rovnocennými
partnery jsou nejlepší v historii. Totéž platí o vztazích
mezi Trnávkou a sousedními Řečanami nad Labem,
o čemž svědčí Lípa přátelství zasazená ve společenském areálu i nově vybudovaná cyklostezka mezi obcemi.
Závěrem nezbývá než při této příležitosti popřát naší
vlasti – a to jak velké, České republice, tak i naší malé
Trnávce, aby mnoho dalších let prožila v míru a prosperitě. To ale záleží na každém z nás.
Ještě bych vás chtěl poprosit, abyste po skončení následujícího varhanního koncertu neodcházeli a uctili dnešní
slavnostní výročí u pomníku zakladatele našeho státu
TGM na místním hřbitově, kde budou položeny květiny.
Děkuji za pozornost.
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Co nás čeká...
Vážení spoluobčané,
Kulaté výročí touto dobou slaví nejen naše
republika, ale i Zpravodaj Trnávky.
V kronice obce z roku 1958 uvedl kronikář p. profesor
Skokan: „A nakonec třeba zaznamenat, že v září vyšlo
i první číslo místního měsíčníku – Zpravodaje Trnávky.
Časopis vytkl si hned v prvním čísle krásný úkol – přispět ke zvýšení duševní a kulturní úrovně naší obce
a k přátelskému soužití všech jejích občanů. Obsah
Zpravodaje bude usměrňován k významným aktualitám a k povzbuzení zájmu nás všech pro společné úkoly ve prospěch naší obce.“
A jak byl tento bohulibý záměr naplněn?
O rok později pak p. Skokan píše: „Místní měsíčník
Zpravodaj Trnávka si již propracoval jak úpravu,
tak i obsahovou náplň a možno tvrdit, že dobře slouží
svému poslání, třeba ještě docílit, aby vycházel
pravidelně měsíčně.“
Za další rok však došlo k připojení Trnávky k sousední
obci Řečany nad Labem a tím v zásadě skončilo vydávání samostatných trnávských novin.
Teprve v roce 2013 při příležitosti oslav 20. výročí
opětovné samostatnosti obce bylo vydávání Zpravodaje obnoveno ve zmodernizované formě. Ne už jako
měsíčník, ale jako barevný čtvrtletník plný údajů o životě v Trnávce a fotografií, na které se občané jistě rádi
podívají i po mnoha letech.
Zpravodaj je vydáván pod patronací obecního úřadu
a jeho tvůrci věří, že se jim bude dařit i nadále touto
formou pokračovat v zásadách, které pan profesor
Skokan vytyčil už v roce 1958. Jen by bylo prima, kdyby se svými příspěvky více podíleli i občané – každý názor, informace, nápad je vítán.

venku se nám pomalu začíná po parném létě ochlazovat,
padá listí a odkvétají poslední květiny. S tím souvisí úklidy
jak na vašich zahradách, tak i na obecních pozemcích.
K tomuto účelu můžete využívat velkoobjemový kontejner
na bioodpad, který je umístěn před budovou bývalé hasičské zbrojnice. Jen připomínám, že do kontejneru nepatří pytle, ve kterých tam nosíte shrabané listí, a ani žádná prkna, desky a podobně.
Jistě jste si všimli, že v průběhu října proběhla u obchodu
rekonstrukce splaškové kanalizace, na kterou bude navazovat přeložka kanalizace dešové. Ta už nebude způsobovat tolik omezení, ale i tak dbejte na svou bezpečnost. Toto by měla být poslední letošní stavební akce
v naší obci, ale už v průběhu zimy budeme připravovat
další, tak jak jsme slíbili.

Blahopřejeme
Přání všeho nejlepšího tentokrát putuje

Zdeňku Tichému.

V letošním roce proběhlo
v našem kulturním areálu několik vesměs vydařených akcí
a to nás velmi těší. Proto připravujeme pro rok 2019
další, a to včetně oblíbeného srazu rodáků a přátel obce.
Se závěrem roku ještě stihneme – 2. 12. ozdobit vánoční
stromek, rozdat Mikuláše našim dětem a uspořádat
20. 12. vánoční koncert Josefa Vágnera v našem kostele.
Dále bych vám rád poděkoval za velmi slušnou účast
ve volbách do místního zastupitelstva a slibuji, že i v dalších letech budeme pracovat jak pro vás, tak i pro naši
obec. Budeme rádi za vaše podněty a připomínky, které
od vás dostaneme a budeme se je snažit co nejlépe využít v naší práci.
Radek Valenta, starosta obce

Vítání občánků

Po roce opět nastala slavnostní chvíle a na Obecním úřadě v Řečanech
nad Labem byli do života
přivítáni dne 13. října
2018 naši noví malí občánci Kateřina Fornadeová, Alžběta Hniličková a Mikuláš Krpata.
Do života přejeme hodně
zdraví, štěstí a lásky.

Letošní prvňáčci
3. září letošního roku nastoupily do školních lavic z Trnávky
Pavlína Míčová (vlevo) a Eliška Skribucká.
Přejeme hodně krásných chvil ve škole a spousty jedniček.

Malá Alžběta s rodiči (nahoře) a šastní Krpatovi
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Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 27.8. 2018 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Šolta, Škopková,
Valenta, Žičař
Program:
1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel zápisu
4. Schválení dodatku č. 2/2018 smlouvy o nakládání
s odpady v obci Trnávka
5. Schválení pronájmu bytu a pohostinství
v budově čp. 1
6. Zpráva o činnosti OÚ
7. Diskuse
8. 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 p.
Suchánek, Žičař osvědčili správnost zápisu z veřejného zasedání dne 25. 6. 2018.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně zvoleni pí. Škopková, Šolta.
3. Zapisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena pí. Likešová.
4. P. starosta navrhl, aby program veřejného zasedání
zveřejněný na úřední desce od 8. 8. 2018 byl doplněn o další dva body, a to:
• schválení záměru koupě nemovitosti od firmy Eichenauer;
• schválení příspěvku do veřejné sbírky pořádané Svazem měst a obcí ČR za účelem pomoci obci Prameny.
Doplnění programu bylo schváleno jednomyslně.
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5. Dodatek č. 2/2018 smlouvy o nakládání s odpady
v obci Trnávka
Tento dodatek smlouvy se SOP Přelouč se týká rozšíření svozu tříděného odpadu (papír) z důvodu přeplněnosti kontejnerů.
Usnesení č. 14
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje dodatek
smlouvy č. 2/2018 ke smlouvě č. 90/02 o odvozu odpadu s firmou SOP a.s. Přelouč.
6. P ronájem bytu a pohostinství v čp. 1
Vzhledem k tomu, že na přímou nabídku Obce se
žádný zájemce nepřihlásil, byla uzavřena smlouva
s Realitní kanceláří M+M. Na základě inzerce této
kanceláře projevilo zájem více uchazečů, kteří se
po prohlídce nabízených prostor již neozvali. Jako
jediný reálný zájemce zůstal p. Kamil Válek bytem
Opava, který v tamním regionu provozuje několik
pohostinských zařízení a hodlá svou činnost rozšířit
i do další oblasti. V Trnávce hodlá provozovat restauraci prostřednictvím svého zaměstnance.
V souladu se schváleným záměrem byly nabídnuty následující podmínky:
• Nájem provozovny na dobu určitou za 1 Kč měsíčně
do 31. 12. 2019. Pokud nebude smlouva ukončena
k tomuto datu, prodlužuje se automaticky na další rok
za nájemné 500 Kč měsíčně.
• Dodržení provozní doby nejméně 5 dnů v týdnu.
• Nájem bytu jako služebního na dobu, po kterou bude
v platnosti nájem pohostinství za nájemné 1500 Kč
měsíčně, složení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného.
• Ostatní podmínky nájmu v souladu s Občanským zákoníkem.
Cena nájmu je navržena z důvodu zájmu Obce o udržení funkčního pohostinství a zamezení poškozování
a chátrání objektu v případě dlouhodobého uzavření
(zatím mimo provoz od května 2018).

Usnesení č. 15
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje nájemní
smlouvu na byt v domě čp.1 v Trnávce a na provozovnu
pohostinství v téže budově na parcele č. kat. 124
za podmínek zveřejněných v záměru pronájmu ze dne
8. 6. 2018 s jediným zájemcem panem Kamilem Válkem, bytem Nerudova 50, Opava.
7. Z
 áměr koupě nemovitostí od firmy Eichenauer
Záměr byl vyvěšen na ÚD od 10. 8. 2018 do
27. 8. 2018 s uvedením všech nemovitostí, kterých
se koupě týká. V souladu se záměrem byl zpracován
návrh kupní smlouvy a zároveň smlouvy o zrušení
věcného břemene práva vjezdu k nemovitostem
z obecních pozemků. Kupní cena nyla stanovena
znaleckým posudkem na 13 500 000 Kč, dále bylo
dohodnuto, že náklady na jeho zpracování a vklad
do Katastru nemovitostí ponese Obec jako kupující.
Nyní je návrh smlouvy předán k úřednímu překladu
do němčiny a po podpisu majitele firmy bude smlouva realizována. Zároveň firma Eichenauer požádala
o možnost si pronajmout část budovy, předběžně
do konce roku 2019. Podle konkretizace požadovaných prostor bude připraven cenový návrh nájmu
a nájemní smlouva bude předložena ke schválení veřejnému zasedání.
Usnesení č. 16
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje záměr
koupě nemovitostí firmy Eichenauer a zrušení věcného
břemene za cenu 13 500 000 Kč a náklady řízení
19 400 Kč tak, jak byl vyvěšen na úřední desce od
17. 7. 2018 do 27. 8. 2018 a pověřuje starostu obce
p. Radka Valentu, aby v souladu s tímto záměrem uzavřel kupní smlouvu a smlouvu o zrušení věcného břemene.
8. F inanční příspěvek Obci Prameny
Jmenovaná obec v Karlovarském kraji se v důsledku
nezvládnutí svého podnikatelského záměru zadlužila
tak, že není schopna plnit ani nejzákladnější povinnosti obce a to i přesto, že cca polovinu dluhu uhradila odprodejem svého majetku.
Svaz měst a obcí ČR proto organizuje dobrovolnou
sbírku mezi obcemi a dalšími subjekty na oddlužení
obce Prameny. Doporučená částka příspěvků obcí je
10 000 Kč.
Usnesení č. 17
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč do veřejné sbír-

ky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné
sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje
dne 21. 8. 2018, č.j.: KUZL 60663/2018.
9. Zpráva o činnost OÚ
Zprávu o činnosti OÚ od minulého VZ přednesl
p. starosta.
• Bylo dokončeno víceúčelové hřiště, je využíváno,
informace o podmínkách využívání jsou uvedeny
v provozním řádu, který je vyvěšen na oplocení
hřiště a bude zveřejněn v příštím Zpravodaji.
• Cyklostezka je stavebně dokončena – běží kolaudační řízení.
• Na dětském hřišti byl namontován kamerový systém, protože bylo zjištěno poškozování oplocení
a herních prvků. Na sportovním hřišti, případně
dalších místech budou kamery umístěny následně.
Záznam bude sloužit ke zjištění konkrétních osob,
které zařízení poškozují a k uplatňování náhrady
škody případně k uplatňování přestupkového řízení.
• Je připravena stavba – rekonstrukce panelové cesty a zadána projektová dokumentace na prodloužení chodníku v návaznosti na cyklostezku. Dokumentace na výstavbu nového sběrného dvora byla
předložena k vyjádření HZS Pardubice, přes urgence nebylo zatím vydáno stanovisko.
• Stromy, které byly postiženy suchem, budou posouzeny na jaře a podle jejich stavu bude navrženo
konkrétní řešení.
• Dne 6. 10. 2018 se uskuteční zájezd do divadla
Na Fidlovačce v Praze na představení Mezi nebem a zemí. Vstupenky v ceně 200 Kč jsou k dispozici na OÚ.
• Na podzim bude obnoveno kácení dřeva. Přednostně budou uspokojeni zájemci dle dosavadního
pořadníku, pak bude sestaven pořadník další
za stejných podmínek.
• Na ÚD je vyvěšen záměr prodat obecní pozemek
(travní porost) o výměře 88 m2 p. Olivovi z Labětína za cenu 35 Kč/m2. Důvodem je žádost jmenovaného kvůli přístupu k Labi za účelem rybolovu
a lepší postavení v honebním společenství.
• 1. 9. 2018 proběhne akce Loučení s létem – pohádková stezka a divadlo pro děti, večer kapela
Country paráci a ohňostroj.
• 15. 9. 2018 – sportovní odpoledne na hřišti, večer
kapela Klakson.
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• 28. 10. 2018 – vzpomínková akce ke stému výročí
vzniku republiky v kostele a položení kytic k pomníku
TGM a deskám se jmény padlých v 1. světové válce
– bližší informace budou zveřejněny na plakátu.
• Volby do obecního zastupitelstva se budou konat
5. a 6. října ve volební místnosti ve staré škole.

Z konečné faktury bylo odmítnuto zaplatit cca 55 000
Kč jako smluvní pokuta – dodavatel uznal. Dále má
obec nárok na smluvní pokutu 15 000 Kč za prodlení
s odstraněním reklamované vady – lhůta pro vyúčtování
jsou 3 roky, uplatníme v případě nějakého dalšího problému.

10. Diskuse
P. Suchánek K.
— Plíseň ve služebním bytě v čp. 1.
Střecha ani jiné konstrukce nejsou poškozeny, plíseň byla způsobena nedostatečným větráním u předchozích
uživatelů – je odstraněno.
— Jak pokračuje příprava výstavby mateřské školy v Trnávce?
Zatím pozastaveno, ve školním roce 2018/19 není v Trnávce žádný předškolák, opětovně bude jednáno s OÚ
Řečany n. L. o možnostech tamní školky umístit další děti
vzhledem ke zrušení povinnosti zřídit třídu pro děti od
2 let. O výsledku jednání budou občané informováni.
— Jaký byl postih dodavatele víceúčelového hřiště
za prodlení s výstavbou?

P. Suchánek K., pí. Hrdinová
— Jaké je předpokládané využití budovy Eichenauer.
Část bude ihned po koupi využita pro potřeby obce –
zejména objekt bývalé kotelny na uskladnění techniky,
část bude pronajata za obvyklé ceny firmě Eichenauer,
ostatní bude nabídnuto k pronájmu na skladování, lehkou výrobu apod.
Účelem koupě je především to, aby obec mohla rozhodovat o způsobu využití a zabránit nežádoucím aktivitám.

V Trnávce dne 27. 8. 2018

11. Z
 ávěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil
veřejné zasedání v 20 hod.

V. Likešová
zapisovatelka

Škopková, Šolta
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 29.10. 2018 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Šolta, Škopková,
Valenta, Žičař
Program:
1. Určení ověřitele zápisu a zapisovatele
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení funkce, pro kterou bude člen zastupitelstva obce uvolněn
b) volba starosty
c) volba místostarosty
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4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba členů finančního výboru
d) volba předsedy kontrolního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6. Diskuse

Ustavující veřejné zasedání řídil dosavadní p. starosta,
který konstatoval, že jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé a veřejné zasedání je proto usnášeníschopné.
Oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce od 16. 10. do 29. 10. 2018.
		
1. P. starosta navrhl, aby byli zvoleni: zapisovatelka
pí. Likešová, ověřitelé zápisu pí. Smolíková, Žičař
Výsledek hlasování: 7 pro
Ověřitelka zápisu z VZ dne 27. 8. 2018 pí. Škopková
oznámila, že zápis z tohoto VZ odpovídá průběhu zasedání a veškeré dotazy občanů byly zodpovězeny.
2. Všichni členové zastupitelstva složili předepsaný
slib, který potvrdili svými podpisy.
3. P. starosta navrhl, aby program veřejného zasedání zveřejněný na úřední desce od 16. 10. 2018
byl doplněn o další dva body, které nebyly známy
v době zveřejnění programu, a to:
• mimořádná odměna členům předchozího zastupitelstva;
• schválení pronájmu výrobních prostor firmě Eichenauer.
Doplnění programu bylo schváleno jednomyslně.
4. V
 olba starosty a místostarosty
Navrhuje se:
• určení, že pro výkon funkce starosty bude zvolený
člen zastupitelstva uvolněn;
• do funkce starosty p. Radek Valenta;
• do funkce místostarosty pí. JUDr. Marie Škopková;
• zřízení finančního a kontrolního výboru;
• každý z těchto výborů má 3 členy;
• do funkce předsedy finančního výboru je navržena pí. Smolíková, členové pí. Šoltová, p. Míšek;
• do funkce předsedy kontrolního výboru je navržen
p. Robert Valenta, členové pí. Radka Valentová,
p. Salfický.
Usnesení č. 18
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka určuje, že pro
funkci starosty obce bude zvolený člen zastupitelstva
uvolněn od 29. 10. 2018.
Usnesení č.19
Zastupitelstvo obce Trnávka volí :
Starostu obce – Radka Valentu
Místostarostku obce – JUDr. Marii Škopkovou
Zřizuje finanční a kontrolní výbor:
Předseda finančního výboru – Libuše Smolíková

Člen finančního výboru – Vendula Šoltová
Člen finančního výboru – Jaroslav Míšek
Předseda kontrolního výboru – Robert Valenta
Člen kontrolního výboru – Radka Valentová
Člen kontrolního výboru – Vít Salfický
5. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Vzhledem k tomu, že volbou nového zastupitelstva
pozbývá platnosti usnesení zastupitelstva obce
č. 46/2017 o výši odměn za výkon funkce neuvolněných zastupitelů, navrhuje se, aby bylo přijato následující usnesení:
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve výši 19 709 Kč a neuvolněným členům
zastupitelstva, kteří současně vykonávají funkci předsedy výboru nebo komise odměnu ve výši 2190 Kč.
Měsíční odměna bude vyplácena od 1. 11. 2018.
6. Novela zákona o obcích umožnila od roku 2018,
aby byly zastupitelům vypláceny 1x ročně mimořádné odměny za splnění zvláš náročných a důležitých
úkolů maximálně ve výši dvojnásobku měsíční odměny. V předchozím volebním období bylo dokončeno
několik důležitých akcí, např. víceúčelové hřiště
a zejména vybudování cyklostezky, po které občané
volali již mnoho let. Stavba byla komplikovaná majetkově i technicky a vyžádala si mimořádné úsilí celého zastupitelstva.
Usnesení č. 21
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje na základě § 76 zákona o obcích zastupitelům obce
Panu Radku Valentovi, Romanu Žičařovi, Lukáši Holcovi,
Tomáši Suchánkovi a paním Marii Škopkové a Václavě
Likešové mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku jejich měsíční odměny.
7. P ronájem výrobních prostor společnosti Eichenauer
V souladu se záměrem, který byl zveřejněn na úřední desce od 8. do 29. 10. 2018 byla připravena
nájemní smlouva s firmou Eichenauer, která bude realizována za předpokladu uzavření kupní smlouvy
schválené na VZ dne 27. 8. 2018. Záměr bude přílohou usnesení, o kterém bude na tomto veřejném
zasedání hlasováno.
Usnesení č. 22
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje záměr
pronajmout za účelem podnikatelské činnosti
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část budovy čp.122 na st. p. č.152/1a poz. parcelu
č. kat. 953/22 o celkové výměře 3084,7m2 za
61 694 Kč/měsíčně a pověřuje starostu, aby v souladu
s tímto záměrem uzavřel nájemní smlouvu s firmou Eichenauer.
8. Zpráva o činnost OÚ
Zprávu o činnosti OÚ od minulého VZ přednesl
p. starosta. Vzhledem k tomu, že bylo před komunálními volbami, byly v tomto období kromě běžné
agendy řešeny záležitosti, které nesnesly odkladu.
•N
 ejdůležitější bylo vybudování splaškové a dešové
kanalizace u čp. 106, které byly nesprávně svedeny do společného řadu. Na finančně náročnější akci dešové kanalizace v režimu zakázek malého
rozsahu byly osloveny 3 firmy, nejlevnější nabídku
předložil p. Urválek.
• Dnešního dne byl obecnímu úřadu doručen návrh
nového územního plánu, který je v grafické podobě
zveřejněn na webových stránkách obce. Komentář
(52 stran) je k nahlédnutí v úředních hodinách
na OÚ.
• Vzhledem k tomu, že je nutno na VZ projednat více
důležitých záležitostí, se kterými se musí noví zastupitelé teprve seznámit, budou se do konce roku
2018 konat ještě 2 veřejná zasedání zastupitelstva
a to 26. 11. 2018 a koncem prosince (schválení
rozpočtu na rok 2019).
Nejbližší kulturní akce společně s Farním sborem ČCE
v Trnávce
-2
 0. 12. 2018 v 18 hod v kostele koncert Josefa
Wágnera a flétnového souboru dětí z Chvaletic;
- 23. 12. 2018 ve 14.30 hod v kostele vánoční koncert pěveckého sboru ČCE.
V Trnávce dne 29.1 0. 2018

V. Likešová
zapisovatelka

9. Diskuse
P. Slavíček — Nájemní smlouva se společností Eichenauer je pro obec nevýhodná, protože si nájemce
chce ponechat bývalou jídelnu, kterou obec potřebuje.
Eichenauer prodá obci veškeré nemovitosti pouze
za podmínky, že v části budovy bude moci ještě nějaký
čas vyrábět. Prostory budou uvolňovány postupně, jak
bude výroba převáděna do Nového Bydžova a je
v zájmu Eichenaueru, aby to bylo co nejdříve. Předběžně bylo dohodnuto, že bývalou jídelnu uvolní přednostně. Obec více potřebuje budovu bývalé kotelny
na uskladnění techniky v chráněném a temperovaném
prostoru – bude předána zároveň s vkladem vlastnického práva. Zároveň s koupí bude mít obec k dispozici
dostupnou dokumentaci staveb a bude mít možnost posoudit nejvýhodnější využití bývalé jídelny, případně nechat zpracovat projekt nutných úprav. V každém případě je výhodné, že od samého převodu nemovitostí
bude část objektu čp. 122 přinášet finanční prostředky
za nájem, obec při tom může nabízet k pronájmu téměř
2 podlaží budovy a celé parkoviště před čp. 106.

Ve zdravém těle...
Dne 15. 9. 2018 jsme na našem víceúčelovém sportovním
hřišti přivítali sportovce každého věku a uspořádali turnaj
v nohejbale. Zúčastnilo se 5 týmů, které byly složeny z řad
rodin a kamarádů. Celá akce byla uspořádána jako “srandamač“ pro pobavení “sportovců“, ale i přihlížejících. Toto
poslání bylo beze zbytku splněno a ač vítězové převzali
putovní pohár, o který se bude hrát i příští rok, nebylo to to
nejdůležitější. Tím by mělo být budování přátelských vztahů,
uvolnění od každodenních starostí, ale i chu udělat něco
pro své zdraví.

P. Mgr. Ing. Hübner — Jak pokračuje příprava výstavby
mateřské školy v Trnávce?
Zatím pozastaveno, obec Řečany n. L. má údajně
v úmyslu rozšířit stávající školku o další oddělení. S novým zastupitelstvem proto bude jednáno o možnosti
případného finančního příspěvku za smluvní závazek
umístit ve školce nejméně 15 děti z Trnávky, obdobně
jako je tomu u školského obvodu.
10. Z
 ávěr
Protože další dotazy nebyly, p. starosta poděkoval
přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání
ve 20 hod.
Smolíková, Žičař
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Na celý mač bedlivě dohlížel spravedlivý rozhodčí

Staré fotografie Trnávky
Milí spoluobčané, pokud se ve vašich rodinných archivech nacházejí staré fotografie Trnávky, hlavně míst, společenských událostí, případně
i okolí Trnávky, budeme vám velice vděčni za jejich poskytnutí. Fotografie by byly oskenovány do počítače a obratem bez poškození vráceny
majiteli.
Pro více info tel.: 728 613 554 Vendula Šoltová
nebo mail: vendy.vancurova@email.cz.
Někomu se převrátil svět vzhůru nohama
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Kdo je za mžížemi?

Srandamač
v nohejbale

Někdo předváděl
výkony letecky
akrobatické...,

Turnajem příjemně strávené odpoledne neskončilo a většina účastníků se přesunula do našeho kulturního areálu, kde nám zahrála všem známá
rocková kapela – Klaxon. Večer byl zakončen ohňostrojem.

... obratně žonglérské,

... elegantně gymnastické.
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