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Zápis

Předškoláčku, je čas jít,
se školkou se rozloučit.
Vesele tě k sobě volá
první třída – velká škola!

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 28. 6. 2017 od 18 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Loučení
s předškoláky
Míša Sadil

Darina Míčová

Program:
1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel zápisu
4. Schválení zprávy o hospodaření obce za rok 2016 a závěrečný účet za rok 2016
5. Schválení hospodářského výsledku za rok 2016
6. Schválení záměru koupě pozemků od p. Kutílka,
Trnávka 25
7. Schválení záměru zřízení mateřské školky
8. Schválení záměru uzavření smlouvy o školském obvodu se
ZŠ Řečany n. L.
9. Schválení veřejnoprávní smlouvy s ZŠ Řečany n. L.
10. Schválení harmonogramu zhotovení cyklostezky Trnávka–
Řečany n. L.
11. Schválení uzavření smlouvy s projektantem nového územního plánu
12. Schválení záměru pronájmu pohostinství 		
13. Zpráva o činnosti OÚ Trnávka
14. Diskuse
15. 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.

Terezka Kopecká

J

eště před koncem školního roku
20. června proběhlo v mateřské
škole v Řečanech nad Labem loučení s předškoláky. Budoucí školáci
předvedli svým rodičům, prarodičům
i sourozencům, co všechno už umí,
a že jsou připraveni v září nastoupit
do školních lavic.
Zahráli pohádku O Zlatovlásce, zatančili s deštníky, zarecitovali básničku – každý o svém jménu – a pak
už následovalo slavnostní rozloučení
se svými učitelkami. Náš pan starosta Radek Valenta předal každému
krásnou knížku, všichni dostali i trička, pamětní listy a kytičku.

2. O
 věřitelé zápisu z minulého veřejného zasedání p. Suchánek, Šolta osvědčili správnost zápisu z veřejného zasedání
dne 26. 4. 2017.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně zvoleni p. Holec, Žičař.
3. Z
 apisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena pí. Škopková.

Vašík Šolta

V září nastoupí do první třídy z Trnávky čtyři děti – z MŠ Řečany nad
Labem půjdou Terezka Kopecká
a Vašík Šolta a ze školky ve Zdechovicích nastoupí Darinka Míčová
a Míša Sadil.
V příštím vydání Zpravodaje vám
přineseme fotografie z jejich prvního dne ve škole.

4.,5. Dne 3. 5. 2017 provedl Krajský úřad v Pardubicích
audit hospodaření obce. Veškerá agenda byla shledána
v pořádku a bez závad. Zpráva o hospodaření
a závěrečný účet byly vyvěšeny na úřední desce
od 22. 5. 2017 do 28. 6. 2017.
Usnesení č. 16
a) Obecní zastupitelstvo obce Trnávka projednalo závěrečný
účet za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením
za rok 2016 bez výhrad.
b) Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje roční závěrku
obce Trnávka za rok 2016.
Jako podklady ke schválení byly předloženy následující výka-

zy: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, inventarizační zpráva
a podklady k inventarizaci – vše pro rok 2016.
6. Z
 áměr koupě pozemků č. kat. 105/4 a 105/57 – oba manipulační plocha od p. Kutílka a ostatních spoluvlastníků.
Celková výměra pozemků činí 1125 m2, cena v místě obvyklá je 50 Kč/m2. Důvodem koupě je skutečnost, že obec
tyto pozemky skutečně užívá, parcela č. kat. 105/4 je
součástí společenského areálu a na č. kat.105/57 je vysázena řada stromů jako veřejná zeleň. Jde tedy o uvedení stavu skutečného do souladu se stavem právním.
Usnesení č. 17
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje koupi p. p.
č. 105/4 o výměře 784 m2 – ostatní plocha a p. p. č. 105/57
o výměře 341m2 – orná půda za cenu v místě obvyklou 50 Kč
a ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu se všemi spoluvlastníky.
7. Z
 áměr zřízení mateřské školky vyplývá ze situace v umisování dětí v mateřských školách v okolí. Školky jsou přeplněné, MŠ v Řečanech n. L. nepřijala ani všechny děti
z Řečan a Labětína. Situace se bude nadále zhoršovat
vzhledem k povinnému zřízení oddělení pro dvouleté děti
a povinné docházce dětí předškolního věku. Obecní úřad
proto navrhuje, aby Obec Trnávka zřídila vlastní mateřskou školu.
Diskuse:
P. K. Suchánek – Jaké jsou podmínky?
Minimální počet dětí není stanoven, maximum při jednom oddělení je 25 dětí, dva učitelé, školník (může být společně s jinou
činností), výdej jídla – může být dovoz. Provozní náklady cca
400 000 Kč/rok, pořizovací náklady podle projektu.
P. Konvalina – Kolik dětí se nedostalo do školky? Kde by měla
být školka umístěna?
Nebylo přijato 5 dětí.
Uvažuje se o koupi domu č. p. 88, případně se hledají jiné alternativy.
P. T. Suchánek – Dotazem u MŠMT získal doporučení, že by
obec měla uzavřít veřejnoprávní smlouvu o umístění dětí s některou z okolních obcí.
Bohužel tato rada je pouze teoretická, neřeší situaci, kdy
vzhledem k novým předpisům okolní školky mají nedostatek
místa a neumisují děti ani ze svých obcí.
P. Cypro – Jednoznačné stanovisko koupit objekt a zřídit školku.
Usnesení č. 18
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje záměr zřídit
Mateřskou školu v Trnávce a za tím účelem zahájit veškeré
potřebné kroky k realizaci záměru.
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Prázdninové bubliny
L

8. V
 eřejnoprávní smlouva se ZŠ Řečany n. L. o školském obvodu. Uzavřením této smlouvy je dána záruka, že děti
z Trnávky budou přijaty do ZŠ Řečany n. L. Za umístění
každého dítěte bude obec Trnávka platit poplatek stanovený každým rokem podle nákladů na provoz a počet
umístěných dětí. Konkrétní částka bude vždy stanovena
formou dodatku VPS.
Usnesení č. 19
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje záměr uzavřít
veřejnoprávní smlouvu o zřízení školského obvodu s obcí Řečany n. L.
9. Ř editel ZŠ Řečany n. L. požádal o uzavření VPS o poskytnutí dotace na rekonstrukci stropu a osvětlení v další učebně ve výši 30 000 Kč. Jde prakticky o každoroční příspěvek obce Trnávka na rekonstrukci učeben, který nemá
souvislost s platbou na žáka dle bodu 8 programu veřejného zasedání.
Usnesení č. 20
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s ZŠ Řečany n. L. ve výši 30 000 Kč na akci
Rekonstrukce stropu a instalace světel učebny.
10. V
 eškeré podklady pro stavbu cyklostezky jsou připraveny a může být zahájeno výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Bude osloveno celkem 5 firem a zvolena hodnotitelská komise. Jedním z jejích členů musí být stavební odborník. Za každého člena musí být určen náhradník. Požadavky na zhotovitele budou v poměru 70 %
nejnižší cena a 30 % nejvýhodnější termín. Jako koordinátor výběrového řízení byla navržena Ing. Michaela
Matoušková. Nabídky zájemců budou vyhodnoceny
21. 8. 2017 před zahájením veřejného zasedání a téhož dne bude na veřejném zasedání o zhotoviteli rozhodnuto.
Usnesení č. 21
Zastupitelstvo obce schvaluje:
I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předp.
(dále jen ,,zákon“) zahájení zadávacího řízení vedeného jako
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veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Cyklostezka Trnávka–Řečany nad Labem“.
II. schvaluje
pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky – nejnižší nabídková cena uvedená
v Kč včetně DPH.
III. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků
hodnotící komise zadavatelem ve složení:

etošní zahájení prázdnin připadlo
na sobotu 1. července. Dopoledne nemohlo začít jinak, než hledáním pokladu. Cesta k němu vedla
křížem krážem naší obcí. Začalo se
u kostela, hned za ním čekalo malé
hledače plnění prvního úkolu. Úkoly
byly na jednotlivých stanovištích
a rozděleny pro malé i pro ty větší.
Cvičilo se, recitovalo, vyplňovalo,
kreslilo křídou a zkoušela se i šikovnost a obratnost. Putování za pokladem skončilo na dětském hřišti
a kromě sladkých odměn čekaly
na děti i hračky, takže si každý odnesl svého nového plyšového kamaráda.

člen komise:
náhradník člena komise:
1. Valenta Radek (zastupitel)
1. Šolta Michal (zastupitel)
2. Holec Lukáš (zastupitel)
2. Suchánek Tomáš (zastupitel)
3. Matoušek Libor (TDI)
3. Harvánek Petr (TDI),
která plní i funkci komise pro otevírání obálek a posuzuje kvalifikaci dodavatelů.
IV. souhlasí
s uzavřením příkazní smlouvy s Ing. Michaelou Matouškovou
za podmínek v ní uvedených na zabezpečení průběhu tohoto
řízení za 32 000 Kč.
V. schvaluje
výběr těchto dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky
a prokázání splnění kvalifikace a ke stanovení zadávacích
podmínek tohoto zadávacího řízení:
a) M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
b) M-STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice
c) MARHOLD a.s., Zelené předměstí, Jiráskova 169,
530 02 Pardubice
d) DELF CZ LŽÍČAŘ, Letecká 214, 530 03 Pardubice
e) PORR a.s., Dubečská 3228/36, Strašnice,100 00 Praha 10
VI. souhlasí
s uzavřením smlouvy s firmou MAXIS CZ s.r.o., Přelouč na inženýrskou činnost, technický dozor a činnost koordinátora BOZP
na staveništi dle zák. 309/2006 Sb.
11. N
 ový územní plán na období od roku 2021 – s nabídkou
na zpracování projektové dokumentace bylo osloveno
5 firem, z toho 2 neodpověděly, jedna výslovně odmítla
pro nedostatek kapacity. Ze zbývajících dvou podala nejvýhodnější nabídku při kritériu 70 % cena, 30 % termín
zhotovení firma Aurum ateliér Pardubice.
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Odpolední program se odehrával
na hřišti V Ráji, a protože počasí se
opět nenechalo zahanbit a připravilo nám pěkné odpoledne, účast
byla hojná. Tentokrát se děti rozdělily na dvě družstva a běhalo se, házelo míčkem na cíl, kousalo se
do koláče se šlehačkou (oblíbená
hra skloubená s odpolední svačinkou), skákalo se v pytli, samozřejmě
proběhla i přetahovaná na laně.

6

V pět hodin předvedl své vystoupení
bublinář pan Matěj Kodeš (mimochodem
držitel několika světových Guinessových
rekordů, třeba za největší počet lidí
v bublině na světě). Vystoupení sice trochu kazil vítr, ale na chvíli se pak umoudřil a všichni malí zájemci si mohli vyzkoušet, jaké to je, být v bublině uvězněn.
Po vystoupení pan Kodeš učil děti i dospělé, jak si takovou velikou bublinu udělat a to se všem moc líbilo a užili si při
tom hodně legrace.
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Po „bublinkách“ byl zapálen oheň,
a jelikož to při takové zábavě
na čerstvém vzduchu pěkně tráví,
opékaly si děti buřty.
Na pódium mezitím nastoupila kapela Mars rock a zábava mohla
pokračovat až do tmy.

Usnesení č. 22
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka bere na vědomí výsledek
výběrového řízení na určení projektanta nového územního plánu a schvaluje uzavření smlouvy s Ateliérem AURUM, s.r.o., Pardubice na projektové práce na novém územním plánu obce Trnávka.
12. P ronájem místního pohostinství
Nabídka na pronájem pohostinství od 1. 10. 2017 je
zveřejněna na úřední desce včetně stanovených podmínek. Zájemci mají možnost se hlásit do 31. 7. 2017.
Diskuse:
P. Konvalina – navrhuje doplnit podmínky o možnost pronájmu
služebního bytu.
Bude doplněno.
13. Zpráva o činnosti OÚ od posledního veřejného zasedání.
Zprávu o činnosti přednesl p. starosta.
• Zatím jako jediný zájemce pronájmu hospody se přihlásila
pí. B. S. Vyhodnocení případných dalších nabídek bude provedeno v srpnu 2017.
• Byla realizována rozpočtová opatření č. 3 a 4 – informace
vyvěšeny na úřední desce.
• Dále pokračuje stavba víceúčelového hřiště.
• V důsledku bouřek a přívalových dešů byla vážně poškozena tři čerpadla tlakové kanalizace. Oprava si vyžádá zvýšené náklady a v této souvislosti upozorňuje p. starosta na opětovné poškozování čerpadel také vhazováním vlhčených
ubrousků a jiných nepatřičných předmětů.
• V současnosti provádí firma Radiotechnika Pardubice opravu
kabelové televize, která byla rovněž poškozena bouřkou.
Není vyloučeno, že v případě nepříznivého počasí se budou
poruchy opakovat.
V Trnávce dne  28. 6. 2017

M. Škopková
zapisovatelka

Závěr sezóny
ve společenském
areálu
Léto se pomalu chýlí ke konci a s ním i aktivity
pořádané pod širým nebem.
Čeká nás ještě:
2. 9. Loučení s létem – pořádá Obecní
úřad a Sportovní a kulturní spolek Trnávka.
9. 9. Trnávkohraní – bližší program
bude včas zveřejněn, zváni jsou všichni velcí
i malí obyvatelé Trnávky a okolí.
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• OÚ jedná s Elektrárnou Chvaletice a firmou Bauset o možnosti získání komunikace vedoucí k železničnímu přejezdu
do majetku obce. Bylo by tak možné rozbitou silnici opravovat a udržovat.
• V dražbě pozemků č. kat. 152, 735/17, 942/10, 947/2
a 948 získala obec tyto parcely za cenu 200 000 Kč. Vyvolávací cena byla 101 000 Kč, podle usnesení zastupitelstva
č. 13. byl limit přihazování stanoven na 350 000 Kč.
• Obecní úřad dojednal čistění a revize komínů u Kominictví
Štěpánek Brloh. Na rozdíl od minulých let si každý zájemce
objedná termín samostatně výběrem ze dvou možností.
• Ve dnech 7. 6. 2017 a 23. 6. 2017 byla voda v rybníku
,,Kamčátka“ kontaminována kyselinou sírovou v množství, že
Ph v rybníku bylo mezi 3,3–6 a tato koncentrace je smrtelná
pro většinu živočichů. Dne 27. 6. 2017 byla opět voda
v rybníku kontaminována, ale tentokrát vodou s obsahem
uhelného prachu a ten je usazen v rybníce. U šetření havárií
byli přítomni zástupci životního prostředí, HZS, policie a v posledním případě i zástupci Elektrárny Chvaletice.
Elektrárna Chvaletice předběžně převzala odpovědnost
za havárie, její příčiny se dále zjišují a pracuje se na zabránění opakování havárie. Likvidace a náhrada škod je předmětem dalšího jednání.
14. D
 iskuse
V závěrečné diskuzi vystoupili zejména členové rybářského spolku. Nepadla v ní žádná věcná připomínka a došlo
pouze k verbálnímu napadání a nato byla ukončena.
			
15. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání ve 20 hod.
p. Holec, Žičař
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Blahopřejeme
Významné narozeniny tentokrát oslavují dámy

Alena Míčová, Dana Schnaubertová
a Marie Vančurová
a my jim ze srdce přejeme hodně štěstí
a mnoho dalších let ve zdraví.
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Knižní vzpomínání
O

byvatele Trnávky na začátku
května zaskočila smutná zpráva, že 3. 5. 2017 zemřela paní
Jarmila Žičařová. Jarmilku znal
v Trnávce každý. Nikomu neublížila,
s nikým nebyla v konfliktu, naopak
každému se snažila podle svých
možností pomoci. Je málo takových
lidí, o to větší škoda je, když někdo
z nich odejde. S láskou a úctou budou vzpomínat hlavně čtenáři obecní knihovny, kterou Jarmilka vedla
nepřetržitě už 54 let. Při příležitosti

50. výročí její práce jí poděkoval
starosta Trnávky při oslavách
680. výročí první písemné zmínky
o obci a prvního setkání rodáků
a přátel 4. 5. 2013. Na podzim téhož roku byla Krajským úřadem
v Pardubicích oceněna udělením
sošky Knihovnického anděla. Jarmilka pak pokračovala v práci prakticky až do své smrti, a to i v době,
kdy už bojovala se zákeřnou těžkou
nemocí. Věnujme jí proto aspoň
v duchu vzpomínku a poděkování.

Ale život jde dál a provoz knihovny
převzala Lucka Mašková. Připravuje některé změny, jako například
elektronickou evidenci čtenářů, lepší
propojení s Krajskou knihovnou
v Pardubicích a tedy i lepší možnost
využití objednávkové služby ap. Pokud jde o výběr knih, přibylo v současnosti mnoho svazků zapůjčených
z krajské knihovny v rámci meziknihovní výměny. Neváhejte, jsou tam
zajímavá díla a nebudou v Trnávce
věčně.

Abychom vzpomínku na Jarmilku zakončili trochu veseleji, doporučujeme k přečtení podmínky půjčování knih v Trnávce v roce 1909:
•K
 nihy půjčují se bezplatně občanům Trnávky ve dnech a hodinách

k tomu určených. Zpravidla půjčuje se toliko jeden spis na dobu
14 dnů. Odchylky povoluje knihovník.
•V
 ypukla-li v obydlí vašem nakažlivá nemoc, vrate ihned knihu

a oznamte to knihovníkovi. Kdo zřejmě churav plicní tuberkulozou,
nemůže si knihy vypůjčovati.
•Z
 a každé poškození knihy nebo ztrátu ručí vypůjčovatel.
•K
 nihy udržujte v čistotě a opatřte je obalem.
•N
 ezakládejte při čtení cípy listu, ale vložte znaménko, kam jste do-

četli.
•V
 pisování poznámek do knih, podtrhování bude považováno za po-

škození knihy.
•M
 alým dětem vydávati knihy nelze. Doma jim knihy nesvěřujte, do-

rostlejším po bedlivé úvaze.
•Č
 těte pilně, ale s rozumem a rozvahou, o čtení přemýšlejte činíce si

výpisky a zápisky. Střídejte četbu zábavnou a poučnou.
•V
 ažte si knihy, šetřte ji a včas odvete, nebo i jiní chtějí číst.

Na oslavách 680. výročí první písemné zmínky
o obci v roce 2013 Jarmilce poděkoval za
50 let poctivé práce v knihovně pan starosta
Radek Valenta.
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Vím, že čtení knih není v poslední době zrovna v módě. Ono je jednodušší
a rychlejší párkrát kliknout a potřebná informace je k dispozici, ale přesto
stojí za to aspoň zkusit přijmout doporučení knihovního řádu našich předků.
–mš–

Jak Jarda Uzlíček
kopal brambory
je název pohádky, kterou nacvičily
trnávecké děti spolu s „naší paní
učitelkou ze školky“ Hanou Valentovou. Jak jsme se zmínili v minulém
čísle našeho Zpravodaje, divadelní
pohádka se natolik líbila, že byli

naši malí herci pozváni do Chvaletic do Kulturního domu, aby tam pohádku zahrály dětem z místní školky.
A tak se v úterý 13. června děti
s Hanou, kytarou a kostýmy vydaly
vlakem do Chvaletic. Před stavěním
kulis a před samotným představením bylo dost času, a tak se všichni
za doprovodu Káti Míškové šli podívat do zákulisí, do divadelního klubu
i šatny a prohlédli si rekvizity, líčidla,
no prostě divadlo z druhé strany.
Představení mělo samozřejmě veliký
úspěch a naši herci kromě potlesku
obdrželi i sladké odměny. Po představení si všichni dali zmrzlinu
v místní cukrárně, snad aby se posilnili na cestu, a pak hurá na zpáteční vlak.

Nejlepší juniorka a nejlepší žena

Rybářské
závody
V

sobotu 27. 5. proběhly rybářské závody na místním rybníku. Prezentace začala v 6.30 h a zástupy nedočkavých rybářů byly připraveny k rybolovu už
před šestou hodinou. V prezenční listině se nakonec objevilo 60 závodníků.
V sedm hodin zazněl výstřel a první nástrahy letěly do vody. Chytalo se na dva
poločasy, při kterých někteří lovci byli úspěšní a jiní marně čekali na záběr. Bodovala se každá ušlechtilá ryba, co centimetr, to jeden bod a tzv. bílá ryba jedním
bodem za ulovený kus. Kapři tento den nebyli při chuti, rybářům se podařilo vytáhnout z vody jen sedm kaprů. Za to cejni brali jako „o závodech“. Jeden ze závodníků jich stačil za dopoledne nachytat šedesát, ale ani to na vítězství nestačilo.
Vítěz chytil dva kapry a malého sumce obecného.
Od sponzorů byli vítězové obdarováni hodnotnými cenami a poháry, které se
udělily za 1. místo, za největší rybu a za nejlepšího dorostence. Hodnotné ceny si
vybírali lovci v pořadí, ve kterém se umístili v závodu. Dostalo se na každého, kdo
chytil alespoň tři ryby.
Rybářský spolek Trnávka děkuje všem sponzorům.

1. místo

Sponzoři závodů: Výcvikové středisko koní pan
Vozáb, Special Transport Trnávka pan Janda,
Montáže Šolta, Pedaplast, s. r. o., Kovošrot pan
Hladík, Dostálek Distribuce uzeniny, Sev.en EC,
Ferona a. s., paní Tomanová, pan Raichman
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Trnávka, Lipová 93, Trnávka, 535 01 Přelouč,
IČO: 48156931 • Kontakty a příspěvky: M. Škopková, tel. 602 588 193, R. Valenta, tel. 606 660 232,
Vendula Šoltová • e-mail: trnavka.obec@tiscali.cz • Grafická úprava: J. Petráčková • Fotografie: V. Šoltová
• Tisk: Tiskárna Lukáš Sobotka, Řečany n. L. • www.trnavka-obec.cz
Č. reg. MK ČR E 21142

