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Znak
Trnávky

Cena 5 Kč

Rybářské
závody

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,

V

rátíme se malinko v čase, do období před
prázdninami. V sobotu 25. června 2016 se
konaly v Trnávce rybářské závody. Kdo se chtěl
zúčastnit, musel si přivstat, což ovšem pro rybáře není vůbec žádný problém.

konaného dne 27. 6. 2016 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Škopková, Šolta,
Valenta, Žičař

Program

Počasí přálo a od rána se na trnáveckém rybníku odrážely
sluneční paprsky. Na závody dorazilo 19 závodníků, mezi
nimi byli i čtyři handicapovaní se dvěma asistenty a podívat
se byla i spousta dalších zájemců a fanoušků tohoto sportu.
Fandit přišli mnohým i rodinní příslušníci. Po celou dobu akce
bylo zajištěno i občerstvení.
Prezentace byla od 6.30 hodin, samotné závody začaly
úderem sedmé. Přestávka po prvním poločase byla v 9.30
a úderem poledne skončil pak druhý poločas. Mezi úlovky se
objevili především kapři, ale podařilo se ulovit i jesetera.
O půl jedné proběhlo vyhlašování a odměňování vítězů (ceny
byly hodnotné - rybářské náčiní, poukázky i různé věcné dary
od sponzorů i soukromých osob, kterým tímto Rybářský spolek
Trnávka srdečně děkuje).

1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel zápisu
4. Schválení pachtovní smlouvy s firmou Agrozipal
5. Schválení veřejnoprávní smlouvy s paní Jezdínskou,
čp. 24
6. Schválení veřejnoprávní smlouvy s p. Holcem, čp. 42
7. Schválení nájemní smlouvy na pozemek č. kat. 18
8. Schválení „programu rozvoje obce“
9. Schválení zprávy o hospodaření obce za rok 2015
a závěrečný účet za rok 2015
10. Schválení hospodářského výsledku za rok 2015
11. Schválení pravidel poskytování darů a sociálních příspěvků
12. Zpráva o činnosti OÚ Trnávka
13. Diskuse
14. Schválení usnesení
15. 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. Ověřitel zápisu z minulého veřejného zasedání p. Holec osvědčil správnost zápisu z veřejného zasedání
dne 16. 5. 2016.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně
zvoleni p. Suchánek, Šolta.
3. Zapisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena p. Likešová.
4. Pachtovní smlouva s firmou Agrozipal s.r.o. Pardubice
Pí. místostarostka informovala přítomné, že byl předložen návrh změny smlouvy o pachtu zemědělské půdy
firmě Agrizopal s.r.o. Návrh je odůvodněn upřesněním
výměry užívaných pozemků z důvodu digitalizace
a přizpůsobením občanskému zákoníku č. 89/2012
Sb. Návrh smlouvy byl zveřejněn na úřední desce
od 10. 6. 2016 a nebyly k němu připomínky.

5. V
 eřejnoprávní smlouvy s paní Janou Jezdínskou a panem Otakarem Holcem.
Pí. místostarostka informovala přítomné, že občanům
obce pí. Janě Jezdinské, bytem čp. 24 a p. Otakaru
Holcovi, bytem čp. 42 byla přiznána dotace Pardubického kraje na vybudování tepelného čerpadla. Dotace byla přiznána ve výši 120 000 Kč, uznatelné náklady činily 150 000 Kč. Navrhovaná dotace
poskytnutá z prostředků obce formou veřejnoprávní
smlouvy uzavřené za stejných podmínek, jako byla
sjednána dotace Pardubického kraje tedy činí
30 000 Kč pro každého z žadatelů.
6. P ronájem pozemku č. kat. 18
Pí. Lenka Lorencová, bytem Kostelní 62 požádala
o pronájem parcely č. kat. 18 za účelem rekreačního
využití. Parcela by měla být pronajata za cenu
500 Kč ročně s tím, že z pronájmu budou vyňaty části
parcely sousedící s domem čp. 5 – možnost údržby
domu a pruh podél vodoteče za účelem údržby břehu.
Na parcele nesmí být zřízeny žádné trvalé stavby, nebo dle územního plánu byla parcela určena k výstavbě výměníkové stanice. Návrh pronájmu byl zveřejněn
na úřední desce od 10. 6. 2016, nikdo nevznesl námitky.
7. P rogram rozvoje obce
P. starosta informoval, že každá obec, která by v období let 2016–2020 uvažovala o získání dotací, musí
mít schválen Program rozvoje obce. Tento program
byl zpracován odbornou firmou a je k nahlédnutí
na Obecním úřadě. Jsou v něm zahrnuty veškeré
předpokládané akce včetně těch, které mají být realizovány z vlastních prostředků. Pokud by se objevila
potřeba doplnění, bude nutno projednat a schválit
změnu na veřejném zasedání.
8. Z
 práva o výsledku hospodaření a závěrečný účet
za rok 2015 a hospodářský výsledek za ro 2015.
Dne 27. 5. 2016 proběhl audit Krajského úřadu
v Pardubicích. Veškeré hospodaření obce bylo shledáno bez závad. Dokumenty byly vyvěšeny na úřední
desce od 29. 5. 2016 a nikdo z občanů nevznesl námitky.
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9. P oskytování darů a sociálních příspěvků.
Pí. místostarostka informovala přítomné, že dosud platila směrnice o poskytování darů z roku 1995. Tato
směrnice neodpovídá současným podmínkám, a proto
byla připravena nová, která zahrnuje příspěvky
na dětské tábory, dary občanům při významných životních jubileích, dary předškolákům v MŠ Řečany n. L.,
příspěvky při narození dítěte, na obědy důchodcům
a na zdravotní pomůcky. Při té příležitosti upozornila,
že podle novely zákona o obcích může Obecní úřad
zjišovat, kdy se občané dožívají životního jubilea, přijít
jim poblahopřát a předat dar, nesmí ale bez jejich výslovného souhlasu zveřejnit blahopřání v obecním
zpravodaji. Z toho důvodu v posledním čísle Zpravodaje Trnávky nebylo blahopřání jubilantům zveřejněno.
Diskuze k tomuto bodu:
P. Míča:
– Dostanou dárek také předškoláci, kteří chodí do mateřské školy jinde než v Řečanech n. L.?
Lze poskytnout na základě výjimky, kterou povolí p. starosta.
Návrhy, jakým způsobem vyžádat souhlas jubilantů se zveřejněním blahopřání:
Pí. Smolíková:
– Členky sociální komise mohou při předání daru požádat
jubilanta o souhlas, pak blahopřání zveřejnit aspoň dodatečně.
Lze uskutečnit, bude připraven jednoduchý tiskopis.
10. Z
 práva o činnosti OÚ
Zprávu o činnosti OÚ od předešlého veřejného zasedání přednesl p. starosta. Především se vyjádřil k diskusním příspěvkům z veřejného zasedání 16. 5. 2016.
P. Slavíček – stížnost na nadměrný hluk z Elektrárny Chvaletice.
Na schůzce s vedením elektrárny uvedl k této stížnosti
p. ředitel Pavlas, že v současnosti elektrárna prochází rozsáhlou rekonstrukcí a lze dočasně očekávat více problémů
než při běžném provozu. V konkrétním případě sdělil, že
hluk způsobovala likvidace kovových konstrukcí, takže nyní
by se měla situace zlepšit.
P. Konvalina – vlastnictví pozemků, doklady ohledně hasičské stříkačky.
P. Konvalina se v době od minulého veřejného zasedání
nedostavil na úřad, kde byly připraveny dokumenty k nahlédnutí. Nelze tedy konkrétně odpovědět.
Další informace:
• Cyklostezka: byla podána žádost o stavební povolení,
předpoklad vyřízení je do 30 dnů. Pak proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby a pokud bude bez problémů, mohla by být stavba provedena do konce roku
2016.
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 7. 2016 je druhý termín pro kontroly komínů, který byl
• 4.
sjednán s panem Štěpánkem. Ke změně došlo proto, že
při kontrole provedené HZS jsme byli upozorněni, že doklady vystavené panem Wälzerem neodpovídají předpisům a v případě požáru by nemusely být uznány. Každý
z občanů si samozřejmě může nechat provést kontrolu
komína od kominíka, kterého si sám vybere. Pokud však
si objedná na OÚ kominíka zprostředkovaného hromadně na konkrétní termín, měl by tento termín dodržet
a neumožnit jinému kominíkovi, aby kontrolu provedl dříve. Vzhledem k letošním problémům na letošní rok OÚ
dohodne s p. Štěpánkem jeden termín a zveřejní kontakt přímo na něj. Zájemci si pak objednají kontrolu samostatně.
• 9. 7. 2016 bude dětský den, odpolední program bude
tentokrát zajišovat profesionální agentura.
• Na zájezd dětí do Divadla kouzel Pavla Kožíška
27.8.2016 je stále volných 12 míst. Přihlášky by měly
být podány co nejdříve, byla by škoda nechat vstupenky
propadnout.
• Byl schválen manipulační řád rybníka, bude předán Rybářskému spolku jako součást pachtovní smlouvy.
• 16. 6. 2016 se cca 20 občanů zúčastnilo výletu
do Kladrub n. L. Byli přijati pí. starostkou Lenkou Gotthardovou, která jim ukázala zajímavosti obce. Podrobnější zpráva včetně fotografií bude zveřejněna v nejbližším čísle Zpravodaje Trnávky. OÚ se bude snažit vytvořit
tradici vzájemných návštěv i s dalšími obcemi za účelem
poznávání okolí.
• Dne 22. 6. 2016 nám byl v Parlamentu ČR oficiálně
předán dokument opravňující k užívání znaku a vlajky
obce. Rovněž o této akci budou občané podrobně informováni ve Zpravodaji. Následně bude zadána výroba
obecních symbolů, případně propagačních materiálů.
Slavnostní žehnání vlajky bude uskutečněno v květnu
2017 při setkání rodáků a přátel obce.
• Nadále trvají problémy s kanalizací. P. starosta opětovně zdůraznil, že vlhčené ubrousky apod., které byly nalezeny ve větvi kanalizace ul. Kostelní – část Obránců
míru ničí čerpadla. Kromě toho někdo z majitelů nemovitostí připojených na tuto větev má v rozporu se smlouvou i kanalizačním řádem vyveden svod dešové vody
do kanalizace. Budou provedena opatření ke zjištění viníka a jeho jednání bude posuzováno jako přestupek.
• Zastupitel p. Suchánek informoval přítomné o rybářských
závodech, které zorganizoval Rybářský spolek dne
25. 6. 2016. Zúčastnilo se 19 soutěžících, akce bude
pořádána i v příštím roce.
11. Diskuze.
P. Slavíček:
– Jaké kompenzace poskytne elektrárna za spad prachu
a popílku?

– Jaké dotace by mohla obec požadovat od elektrárny?
Podle měření spadu prachových částic, které probíhá
na různých místech obce, je všechno v normě. Pro kontrolu
byly aspoň přemístěny některé měřicí body do exponovanějších částí obce. Konkrétní případy zvýšeného spadu mohou občané řešit individuálně, nebo dohodu uzavřenou
s ECHVA před několika léty současné vedení elektrárny
respektuje.
Pokud jde o dotace, ředitel elektrárny sdělil, že zatím nepřicházejí do úvahy, nebo firma vynakládá obrovské finanční prostředky na rekonstrukci. Přesto se pokusíme požádat o příspěvek na osvětlení cyklostezky.
p. Tichý Zdeněk, Lenka Sadilová
– Bylo by vhodné vybudovat hřiště pro starší děti.
Pozemek na tento účel je určen územním plánem, zatím se
zvažuje, jaký typ hřiště by to měl být.
Pí. Lenka Sadilová
– Poškozená houpačka na dětském hřišti.
Zatím bude vyřazena z provozu a následně opravena
Další dotazy v diskusi nebyly, proto bylo přistoupeno
ke schválení usnesení.
12. Z
 astupitelstvo obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje následující usnesení
V Trnávce dne  27. 6. 2016

Na veřejném zasedání 27. 6.
2016 byla schválena Pravidla pro poskytování sociálních příspěvků
a darů obce občanům Trnávky. Úplné znění tohoto předpisu
je k nahlédnutí na obecním úřadě a zároveň je zveřejněno
na elektronické úřední desce.
Evidenci jubilantů, jakož i nově
narozených občánků úřad může
vést a zástupci sociální komise
mohou přijít blahopřát a předat
dar. Zveřejnění blahopřání tak,
jak jsme je uváděli ve Zpravodaji dosud, není možné bez výslovného písemného souhlasu jubilanta. Proto zástupci obce při
příležitosti návštěvy požádají
o podpis jednoduchého tiskopisu
tak, abychom aspoň dodatečně
mohli přání všeho nejlepšího
zveřejnit.

V. Likešová
zapisovatelka

– č. 14/2016 Pachtovní smlouva s firmou Agrozipal s.r.o.
Pardubice o pachtu zemědělských pozemků
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
– č. 15/2016 Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace
30 000 Kč – kotlíkové dotace s pí Janou Jezdínskou, Trnávka 24 a s p. Otakarem Holcem, Trnávka 42
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
– č. 16/2016 Nájemní smlouva na pozemek č. kat 18
za cenu 500 Kč/rok s pí. Lenkou Lorencovou, Kostelní 62
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
– č. 17/2016 Program rozvoje obce
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
– č. 18/2016 Závěrečný účet obce a zpráva o výsledku
hospodaření za rok 2015 bez výhrad
– Roční závěrka obce za rok 2015
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
– č. 19/2016 Pravidla pro poskytování darů a sociálních
příspěvků
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
13. Závěr
Protože program veřejného zasedání byl vyčerpán,
p. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil
veřejné zasedání v 20 hod.
p. Suchánek, Šolta
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Sportovní a kulturní spolek
Za účelem organizace a zlepšení sportovního a kulturního života v obci se
zakládá Sportovní a kulturní spolek Trnávka. Tento spolek by měl ve spolupráci s obecním úřadem zajišovat společenské a kulturní akce, provoz dětského i budoucího víceúčelového hřiště a zapojit do tohoto dění co nejvíce
obanů. Přípravný výbor ve složení Radek Valenta, Ondřej Suchánek, Kateřina Míšková, Petr Urválek vyzývá všechny zájemce o činnost spolku, aby se
přihlásili na obecním úřadě. Následovat bude členská schůze s volbou výboru a přijetím stanov.

Nejbližsí akce
20. 8. od 18 h na hřišti hraje kapela Mogul
10. 9. Trnávkohraní
Ve čtvrtek dne 29. 9. 2016 od 19 h se koná v budově kina v Přelouči divadelní představení – komedie s názvem Manželský čtyřúhelník v podání herců
Dany Homolové, Michaely Badinkové, Daniela Rouse a Martina
Krause. Cena za jednu vstupenku je 180 Kč. V případě většího zájmu možno objednat autobus z Trnávky. Zájemci se mohou hlásit
do 24. 8. 2016 na Obecním úřadě v Trnávce.
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Dětský den

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 20. 7. 2016 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Škopková, Valenta,
Žičař
Omluven: p. Šolta

Program
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. Ověřitel zápisu z minulého veřejného zasedání p. Suchánek osvědčil správnost zápisu z veřejného zasedání
dne 27. 6. 2016.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně
zvoleni p. Žičař, Škopková.
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: Vyřazení jedné položky z účtu nedokončeného
dlouhodobého hmotného majetku (účet č. 042).
Výsledek hlasování: pro 5, zdržel se 1 (p. Suchánek)
K tomuto bodu podal p. starosta vysvětlení:
Na účtě č. 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se jedná o 1 položku a to:
• položka 344 501 Kč na zpracování regulačního plánu
lokality Za humny – plán pozbyl platnosti, výstavba nebyla realizována z důvodu nemožnosti vykoupit pozemky – položka má být účetně odepsána.
5. Pí. místostarostka informovala přítomné o připravené
kupní smlouvě na pozemky č. kat. 1069,5/1, a 953/24.
Pozemky kupuje pí. Michaela Balánová za kupní cenu
260 250 Kč za účelem výstavby rodinného domku.
Veškeré náklady spojené s vkladem vlastnického práva
i daň z nabytí nemovitosti platí kupující. Kupní cena je
cca o 80 000 Kč vyšší než cena podle znaleckého poV Trnávce dne  20. 7. 2016
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V. Likešová
zapisovatelka

sudku a záměr prodeje nemovitostí byl zveřejněn
na úřední desce dne 21. 4. 2015 a 29. 2. 2016.
Žádné jiné nabídky od zájemců obec neobdržela a ze
strany občanů nebyly připomínky.
6. Před zahájením diskuse informoval p. starosta přítomné
o činnosti Obecního úřadu od předchozího veřejného
zasedání:
• Cyklostezka: vzhledem k tomu, že se obci Řečany n. L.
nepodařilo vykoupit koncový pozemek, byl projekt cyklostezky zkrácen o cca 10 m. Stavební povolení by
mělo být vydáno do 30 dnů, po výběrovém řízení
na zhotovitele stavby může být stavba zahájena.
• Obec zakoupila nový traktůrek na údržbu obecních pozemků. Původní 15 let starý traktůrek s nulovou účetní
hodnotou bude bezplatně převeden na Rybářský spolek Trnávka.
Do diskuse se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil.
7. Schválení usnesení:
Zastupitelstvo Obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje následující usnesení:
– č. 20/2016 Schvaluje vyřazení jedné položky z účtu
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, a to
Regulační plán ,,Za Humny“. Tento regulační plán pozbyl
platnosti a nebude realizován, protože obec nevlastní
pozemky v této lokalitě.
Výsledek hlasování: pro 5, zdržel se 1 (p. Suchánek)
– č. 21/2016 Kupní smlouvu na prodej parcel č. kat.
1069, 5/1 a 953/24 paní Michaele Balánové za kupní
cenu 260 250 Kč za účelem výstavby rodinného domu.
Výsledek hlasování: pro 6
8. Závěr
Protože program veřejného zasedání byl vyčerpán,
p. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání v 19 hod.

p. Žičař, Škopková
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

P

o tradičním dopoledním hledání pokladu začal ve 14 hodin
odpolední program na hřišti. Tentokrát měla být změna proti
každoročnímu standardu - pozvali jsme profesionální firmu, která přislíbila zajistit jak oblíbené malování na obličej, tak i soutěže a hry pro děti. Bohužel zklamané byly děti i dospělí. Dvě dívky se věnovaly malování na tvářičky malých zájemců. Vzory
a provedení byly oproti
jindy značně zjednodušené, ale snad i tak to
udělalo dětem radost.
Šéf firmy střídavě přijížděl a odjížděl a jinak se
nedělo nic. Teprve
po několika urgencích
se jedna z dívek odhodlala začít organizovat
hry a soutěže, které
zdaleka nedosahovaly
úrovně, na jakou jsme
byli v minulých letech
zvyklí. Ještě že se děti
aspoň zabavily na tradičních skákacích hradech, a tak se tedy
touto cestou omlouváme našim děvčatům, že jsme nezůstali i letos u jejich osvědčeného dobře připraveného programu, a doufáme, že se k této tradici budeme moct vrátit. Konec dobrý
všechno dobré. Vydařilo se občerstvení, opékání špekáčků i závěrečná muzika, i když při té si užívali hlavně dospělí. Po setmění byl odpálen ohňostroj, který byl letos mimořádně krásný.

V souvislosti s dětmi připomínáme, že i loučení s prázdninami je letos
netradiční. Stále ještě je několik volných míst na zájezd do Divadla
kouzel Pavla Kožíška 27. 8. 2016. Nabídka platí pro děti od 3
do 14 let. Bylo by škoda rezervovaných vstupenek nevyužít.

Děkujeme panu Pavlu Suchánkovi za poskytnutí
drobných dárků pro děti při dětském dnu.

Návštěva občanů Trnávky
v Kladrubech nad Labem

V

přímo magické datum ve čtvrtek
16.6.2016 i s příhodným časem
od 16.00 proběhlo setkání občanů
obcí Trnávka a Kladruby nad Labem.
Jistě si pamatujete, jak jsme psali
o návštěvě občanů obce Kladruby
nad Labem u nás a nyní nastal čas
tuto návštěvu oplatit.
Občané naší obce a zájemci byli
srdečně uvítáni paní starostkou Kladrub nad Labem paní ing. Lenkou
Gotthardovou na kladrubském obecním úřadě. Po úvodním slově následovala prohlídka úřadu a hned nato
přilehlé hasičské zbrojnice i s výkladem místních hasičů. Naproti obecnímu úřadu přes hlavní silnici se nachází mateřská školka, která se příznačně jmenuje Hříbátka. I tam jsme
byli zavedeni a mohli si prohlédnout

vybavení ve třídě i školní zahradu.
Následovala prohlídka návsi a zastavení před kostelem sv. Václava
a Leopolda, na který navazuje nejen
kladrubský zámek, ale i budovy Národního hřebčína, celosvětově proslulého chovem plemene starokladrubských koní. Cesta pokračovala kolem
bývalé vodárenské věže nyní upravené na rozhlednu až ke kapli Povýšení sv. Kříže, která se nachází
na místním hřbitově.
Prohlídka Kladrub byla zakončena
ve Střední škole chovu koní a jezdectví. Zde nás školní budovou a jejími
učebnami provedla p. ing. Jaroslava
Pavelková a seznámila nás nejen
s historií této školy a jejími úspěchy.
Poté jsme všichni nasedli do autobusu
a ten nás odvezl zpět k obecnímu

úřadu, kde se celé setkání započalo
a teď i končilo. Byli jsme pozváni
na malé pohoštění a při této příležitosti jsme se podepsali i do místní
kroniky.
Velice děkujeme paní starostce Kladrub ing. Lence Gotthardové, paní
místostarostce Věře Vnenčákové
a všem, kteří se na tomto setkání podíleli za krásně strávené odpoledne!
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