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l.

veřejného zasedání zastupitelstva obce Trnovany
konaného dne ].0. října 2019

ZO projednalo a schvaluje tato usnesení:

1,/1,1,/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje složenínávrhové komise, zapisovatele a ověřovatele
zápisu.

2lLIlzOtg

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh programu dnešníhozasedání.

3ltll2ltg

Zastupitelstvo obce Trnovany projednalo návrh p. R. Potůčkaa návrh společnosti PDP
Construction s r. o. podaný v zastoupení panem J, Filipem na změnu územníhoplánu na
pořízení změny územního plánu a podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.18312006 Sb., o
územnímplánování a stavebním řádu (dále jen ,,stavebnízákon"), rozhodlo takto:
Souhlasí s pořízením změny územníhoplánu a podmiňuje pořízení změny částečnou
úhradou každým žadatel rovným dílem 50% podílu nákladů na její zpracování z důvodu,
že tato změna je vyvolána výhradní potřebou těchto žadatelů.

4lttl20t9

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s lng. arch. Petrem
Vávrou, lČ: 168984O1 za účelempořízení změny územního plánu č. 1 ÚSC Trnovany z
podnětu dvou žadatelů. Úhrada za úkony spojené se zpracováním této změny je vyčíslena
na79 50O,-Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.

511,Ll2Ot9 Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s paní Zdeňkou

Klenorovou, lČ : 88565271,k pořízení změny č.2 územníhoplánu Trnovany a obstarání
všech požadavkůkladených a spojených s úkoly, které vyplývají pro územně plánovací
činnost s pořizováním dokumentací podle platných právních předpisů vztahujících se k
územnímu plánování kladeným na osobu oprávněnou pro výkon územně plánovací
činnostiza úplatu v konečnévýši27 000,-Kč (fyzická osoba není plátcem DPH) a pověřuje
starostku obce podpisem této smlouvy.

6/1,t/Z}tg Zastupitelstvo projednalo
a)

a schvaluje:

uzavření příkazní smlouvy č. 1,/2Ot9 s příkazcem: lng. Radoslav Potůček,
za účelemplné úhrady % ceny všech nákladů za zpracování a pořízení změny územního
plánu č. 2 ÚSC Trnovany ve výši 61.597,50 Kč a pověřuje starostku obce podpisem této
smlouvy,

b)

uzavření příkazní smlouvy č. 2l2O19 s příkazcem: PDP Construction s r.o. zastoupené
panem J. Filipem, za účelemplné úhrady % ceny všech nákladů za zpracování a pořízení
změny územníhoplánu č, 2 ÚSC Trnovany ve výši 61.597,50 Kč a pověřuje starostku obce
podpisem této smlouvy.
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8/1,L/2ot9
a)

b)

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s paní Zdeňkou
Klenorovou, lČ: 8856527L na pořízení Zprávy o uplatňování územníhoplánu Trnovany za
uplynulé období za konečnou cenu 7 000,-Kč (není plátcem DPH) a pověřuje starostku
obce podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

přípravu a pořízení geometrického plánu k oddělní části pozemku p.č.: Z7tl1, v k.Ú.
Trnovany u Litoměřic v šířce5 m po celé délce uvedeného pozemku podél trati ČD tak,
aby došlo k plynulému napojení na p.p.č.: 701, a p.p.č.: 479/6 v k.ú. Trnovany u Litoměřic
ve vlastnictví obce na náklady obce Trnovany,
přípravu smlouvy o smlouvě budoucí kupní k budoucí vzniklé části pozemku p.č,: 27Lll,v
k.ú. Trnovany u Litoměřic v šířce5 m po celé délce uvedeného pozemku podél trati ČD,
přičemžve smlouvě bude zakotveno ustanovení o sjednané kupní ceně ve výši 50.000,Kč.

9lI1,/zotg

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení opěrné
zdi za a vedle budoucí ga ráže a skladu strojů s Tomášem Patzenhauerem v rozsahu cenové
nabídky, která tvořínedílnou součást tohoto zápisu za nabídkovou cenu t64542,87 KČ vČ.
DPH a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.

Lol1,1,/2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zajištění bezodkladné opravy havarijního
stavu 3 ks poklopů dešťovékanalizace v komunikacillt5 od společnosti Poklop systém za
cenu 90 860,]_1 Kč vč. DPH a o zajištění bezodkladné opravy havarijního stavu ]. ks poklopu
dešťovékanalizace a 2 vpustí dešťovékanalizace za cenu 44I54,-Kč vč. DPH a souhlasís

uvedeným postupem bezodkladné opravy stavu poklopů dešťovékanalizace v komunikaci
l/t5 a místníchkomunikacích.
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Zastu

p

itelstvo schva uje rozpočtovéopatřen í č. 3 l 2OL9.
l

L2l11,/2oL9 Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na pozemku ve
vlastnictví obce Trnovany p,p,č.: 7t2v k.ú. Trnovany u Litoměřic za účelemuloŽení nové
přípojky vody a splaškové kanalizace k budoucímu RD.
t3l1,1,/2oIg Zastupitelstvo schvaluje podánížádosti do 126.výzvy OPŽP - nádoby na separovaný sběr
odpadů v obci Trnovany.
14/1,1,/2079 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene

-

LT Podivní

- posílení

st.sítě NN" na pozemcích ve vlastnictví p.č.: 3t6, 448Z/L,559/L,63312,633118,66713,
676, 67412, 677/1,,684 a 7t2 vše v k,ú. Trnovany u Litoměřic. Smlouva je Úplatná
jednorázovou náhradou ve výši ].60 700,- Kč a to na základě smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.

tsltt/zo1g Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízenívěcného břemene na pozemku ve
vlastnictvíobce Trnovany p.p.č.l 485lzv k.ú. Trnovany u Litoměřic - zřízená přípojka vodY
pro přilehlý RD jako smlouvu úplatnou ve výši 600,- Kč.

1,6/LLl20L9 Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku výsadby zeleně podél komunikace l/LS protihlukové opatřeníza cenu 40 080,- Kč (neníplátcem DPH) a zároveň schvaluje rozšířit
výsadbu podél celé zdi v potřebném rozsahu za nabídkovéceny paníPavlínyMrázkové.
17/1,I/20L9 Zastupitelstvo obce schvaluje všechny 3 žádosti místníchprovozovatelů o souhlas s účastí
na svozu separovaného odpadu v rámci systému obce Trnovany na dobu neurčitou.
smlouvy vstoupí v platnost 01.01.2020. Platba za nádobu komunálního odpadu bude
kalkulována dle cen svozové společnosti a splatná v lednu daného kalendářního roku.
Ceny vývozŮ konkrétníkomodity se budou kalkulovat na základě skutečnévýše nákladů v
daném roce zpětně za kalendářní rok.

!l.

ZO bere na vědomí:
1,,

Kontrolu dříve přijatých usnesení,

2.

Diskusní příspěvky občanů
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./t'trt,zŤy
"Adéla Hoňková

místostarostka

§ffi
Martina Čechová
starostka obce

