
   

U S N E S E N Í 
 
Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V TRNÁVCE, KONANÉHO 
DNE 13. 6. 2019 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V TRNÁVCE. 

 
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 

 
ZASTUPITELSTVO OBCE TRNÁVKA: 

 
Vzalo na vědomí: 

• Zprávu o činnosti rady obce; 

• Rozpočtové opatření č. 1/2019; 

• Čerpání rozpočtu k 30. 4. 2019; 

• Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru kontroly o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Trnávka za rok 2018; 

• Zprávu o výsledku finanční veřejnosprávní kontroly v Základní škole Trnávka, 
okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 58 Trnávka č.p. 89 

• Zápis z 1. jednání kontrolního výboru konaného dne 6. 12. 2018 

• Zápis z 2. jednání kontrolního výboru konaného dne 20. 2. 2019 

• Zápis z 3. jednání kontrolního výboru konaného dne 4. 6. 2019 

• Zprávu kontrolního výboru k závěrečnému účtu obce za rok 2018 
 

Schválilo: 
• Ověřovatele zápisu paní Petru Masopustovou a pana Jaroslava Rejlka; 

• Rozpočtové opatření č. 2/2019; 

• Závěrečný účet obce Trnávka za rok 2018 a souhlasí s celoročním 
hospodařením obce Trnávka za rok 2018 a to bez výhrad; 

• Účetní závěrku obce Trnávka k 31. 12. 2018 a zároveň v souladu s vyhláškou 
č.220/2013 Sb., posoudilo podklady k účetní závěrce ve smyslu §13, odst. 1 
vyhlášky s tím, že nejsou předpoklady a nebyly zjištěny žádné okolnosti, že by 
účetní závěrka obce k 31. 12. 2018 nebyla úplná a průkazná. Rovněž nebyla 
vyhodnocena předvídatelná rizika a ztráty. Společně s výkazy, tj. Rozvaha k 31. 
12. 2018, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 a přílohy k účetní závěrce  
k 31. 12. 2018 byly předloženy k projednání následující písemnosti, které tvoří 
nedílnou součást účetní závěrky k 31. 12. 2018: 
Inventarizační zpráva k 31. 12. 2018; 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trnávka za rok 2018; 
Zápisy z jednání kontrolního výboru konaných 21. 2. 2018, 23. 5. 2018,  
27. 8. 2018, 3. 10. 2018 a 6. 12. 2018; 

• Vyřazení obecního majetku v celkové hodnotě 115.138,50 Kč; 

• Strategický rozvojový dokument obce Trnávka; 

• Prodej pozemku parc. č. 167/3 ostatní plocha o výměře 189 m2, nacházejícího 
se v katastrálním území Trnávka u Nového Jičína panu Jakubovi 
Koloničnému, nar. 17. 11. 1993, trvale bytem Trnávka č.p. 37, 742 61 podle 
návrhu kupní smlouvy, která je součástí tohoto usnesení jako jeho příloha. 
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí 
uhradí kupující; 

• Zavedení zvýhodněných permanentních vstupenek do areálu koupaliště 
Trnávka pro občany s trvalým pobytem v obci Trnávka za 100,- Kč za 
kalendářní rok. Vstupenka neplatí pro vstup na jednorázově pořádané kulturní 
akce; 

• Podmínky pronájmu rybníků v Trnávce ve vlastnictví obce. 



   

 

Nesouhlasilo: 

• s pořízením změny Územního plánu zkráceným postupem u parc. č. 517/14  
a 517/13 majitele Josefa Rubiny, nar. 30. 3. 1953, trvale bytem Josefa Kotase 
1171/33, 700 30 Ostrava – Hrabůvka. 

 

 

 

 

 

 

Dalibor Šimečka      Kamila Ožanová 
     starosta         místostarostka 


