UsNEsENÍ 5l2o2o
z

l.

veřejného zasedání zastupitelstva
obce Trnovany
konaného dne 09. července
2020

ZO projednato a schvatuje tato
usnesení:

t/1'8/2o2O ŽastuPitelstvo obce schvaluje
složenínávrhové komise, zapísovatele
a ověřovatele
zápisu.
2/1'8/2020 ZastuPitelstvo obce projednalo
a schvaluje návrh programu dnešního
zasedání
včetně jeho doplnění.

3/t8/202o zastupitelstvo obce projednalo
a schvaluje_výsledky výběrového řízení
zakázce malého rozsahu na
ve veřejné
pŮ-.u
"trnou.ný-*iiriní komunikace,,, ve
ust' § 27 Písm, b) zákona t,'tuuJni
smyslu
tsliIzóia3!,,
g =uaáiáriu"iá:ny.l..' zakázek,zadávané
dle Vnitřní směrnice č, 1/2O1g
k )^išřail";i";.ň;;ffi;.
malého rozsahu.

'
b)

Í?.§Ů"Š?u","'l:::,'I!';n:i#áním rozhodnutí o

výběru dodavatele: saM silnice

Zo schvaluje uzavřen',,'-TP1"l o.{|1y^p_Tdloženém
znění s vybraným dodavatelem:
; #ň?;;" u ce n u s r o o r
;§,H [.:ffi fr:'J:,3."",Jiď:il:
z, s s xe,

rlŤ11 i í" i1

4/1'8/2020 Zastupitelstvo obce projednalo
a schvaluje členstvíobce Trnovany
Ve spolku RozVRTaná
z,s, v souladu se stanovami ,poiku
a schvaluje stanovy spolku v předloženém
Íi|?:'

5/Ls/za2a Zastupitelstvo

a)
b)

obce projednalo a schvaluje znění
vyjádření:

Úplné zamítnutí předloženévaríanty
Nesouhlas

č, 1,

předloženou

s
varianto u č. 2, neboť tato vůbec
neřešízáležitost neho.dovosti
a nebezPeČnosti Úseku za zatáčkou
směrem n. č"rkou
vůbec neřeší umístění
svodidel a protihluková opatření pro
pritetrto nemovitosti.

rr;:;;i"

c)

požaduje prověření

a předložení třetí varianty, která
by uvažovala o demolici domů
druhé straně (TrnovanY Č_,P, 13
na
. aai"l. V této variantě Jale pozaouje
zapracovat
Protihluková a bezPeČnostíoPatření v celt
délce

uvažovanéúpravy včetně částečného
vYmístěníkomunikace za zatáčkou
směrem na Ceská Lípa, tedy vymístění
od nemovitostí
Č,p,32, čp,:34, čp.: sá a čp.: +i,
i^t,-i:iiŮylo
dříve
ze strany ŘsD
;:-i.X'""ň]|nou'nu

6h"8/2)2o

,

ÍxTJ;l§:Tn fi:ii'ifl]^i,,"nvaluje u,jur"ni

smlouvy

o

smlouvě budoucí kupní

nově vzniklého Pozemku
P,č,: 1,1,9/66 (ostatní plocha/ostatní komuníkace)
u Litoměřic o výměře 50 m2 do
vlastnicrur ob.l rrnou.nf ,; ;;;;;;r"u
cenu ve výši ,00,_
Kč/m2, konečná cena tedy činí(slovy:
pět tisíc kqrun českých).

"?i:if#.'.T

7/1'8/2020 Zastupitelstvo projednalo
a schvaluje uzavření smlouvi, o zřízenívěcného
břemene
v Pozemcích P,č,: 444/7, 477/6 qqi/l+
a
v k.ú. rrno;;; , i,,",.nĚr,. ve
vlastnictví obce

Trnovany k vybudovaným přípojkám lS pro RD na st.p.č,: 259 v k,Ú. TrnovanY u Litoměřic.
Smlouva se sjednává úplatná a cena za zlízenívěcného břemene je stanovena ve výŠi
1 01-8,-Kč (slovy:jeden tisíc osmnáct korun českých),
8/t8/2O2O Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření pachtovní smlouvY k zahrádce Č, 1-05
ovýměře 450 m2 na pozemku p.č.: 25712 vk.ú. Trnovany u Litoměřic sPaní
, a to za podmínek:
o Pachtovné se sjednává ve výši 2O,- Rč/m2/rok, celkem 9 000,- Kč/rok
o pacht se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok,
o předmětná část pozemku bude využita k zahrádkářským účelŮm
o pachtýř přebírá zahrádku č.1o5 bez výhrad v takovém stavu, v jakém jí předchozí
pachtýř opustil.

g/t8l202o Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje prominutí pachtovného zahrádkY Č.105
o výměře 450 m2 na pozemku p.č.: 257 /Z v k,ú, Trnovany u Litoměřic za období Ú/2a20
-05|ZOZ0 ve výši 375,-Kč.

lO/lril/ZOIO Zastupitelstvo obce projednalo

a:

a)

schvaluje uzavřenídodatku č. 1ke smlouvě o dílo č.a3/2019 (změna Územního Plánu Č.
2 úp Trnovan) s ing.arch. petrem Vávrou k zajištění úpravy návrhu Změna Č,2 ÚP
Trnovany za cenu 6 000,-Kč bez DPH.

b)

Schvaluje uzavřenídodatku č, 1ke smlouvě o dílo č.03/2OI9 (změna Územního Plánu Č.
2 úp Trnovan) s paní Zdeňkou Klenorovou k zajištění úpravy dokumentace návrhu
Změna č.? úp Trnovany před opakovaným veřejným projednáním za koneČnou cenu
7 000,-Kč.

c)

Schvaluje Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s lng. Radoslavem PotŮČkem, kde dochází
k navýšenícenyza pořízenízměny územníhoplánu č.2ÚP Trnovan o koneČnou Částku
7 !3a,-Kč.

d)

Schvaluje Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě se společností PDP Construction s r.o,, kde
dochází k navýšeníceny za pořízenízměny územníhoplánu č,ZÚP Trnovan o koneČnou

1,tll8l21zo

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpoČtovéopatření Č.2|ZOZ0
v předloženém znění.

L2lt8l20z1 Zastupitelstvo obce projednalo, schvaluje a

prohlaŠuje, Že má ve svém rozPoČtu
zajištěné spolufinancování projektu ,,Knihovna Trnovany a k|ubovna - kulturní srdce
Trnovan", který bude realizován za podpory Ústeckého kraje v rámci Programu obnovY
venkova 2O2O a pověřuje panístarostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace,

13lt8l2O2O Zastupitelstvo obce:
a) projednalo revokaci usnesení Zastupitelstva obce Č, 5lL4/2020 ze dne
23,0].2020t

'

r

b) revokuje usnesení Zastupitelstva dbce č. 5/L4/2O2O ze dne 23.01.2O2O v celém
rozsa

h
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na vědomí:

Kontrolu dříve přijatých usnesení
Diskusní příspěvky občanů
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Qryf;* _)'
místostarostka

re

Martina Čechová
starostka obce
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