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V dnešním čísle najdete: 

 Obecní ples 

 Tříkrálová sbírka 

 Místní poplatky 

 Sběr druhotných surovin 

 Statistické údaje obce 

 

 Zahrádkáři 

 FÚ – daň z nemovitostí 

 Ohlédnutí za rokem 2013 

 Uzavření pošty 

 Jubilanti 

 

Obec Trnávka Vás srdečně zve na tradiční 

OBECNÍ PLES 

„POMÁHAT A CHRÁNIT“ 

 

 Sobota 22. února 2014 v 19.30 hod. 

 Vstupné 70 Kč 

 Hraje DUO KIWI 

 Sokolovna Trnávka 

 Občerstvení a tombola 

Vstupenky se budou prodávat 

od 17.2.2014 na Obecním úřadě v Trnávce. 

 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 
Začátkem nového roku 2014 proběhla 
„Tříkrálová sbírka“, kterou pořádala v naší obci 
Římskokatolická farnost Trnávka. 
Touto cestou chceme poděkovat našim 
občanům za poskytnutí finančních darů. 
 
Celkem se v naší obci vybralo 17.142 Kč. 
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MÍSTNÍ POPLATKY 
 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 420 Kč 
za osobu, který je nutno uhradit do konce března 2014 na obecním úřadě 
v Trnávce. 
Poplatek ze psů činí 120 Kč za jednoho pejska 
na rok 2014, který je taktéž nutno uhradit do 
konce března 2014. 
Přihlašuje se pes starší 3 měsíců. 
Tyto poplatky lze uhradit na číslo účtu 
25929801/0100, variabilní symbol pro odpady 1340+č.p. (např. Trnávka 
č.p. 16 – VS 134016), variabilní symbol pro psy 1341+č.p. (např. Trnávka 
č.p. 16 – VS 134116). 
 
 

SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 

 
Jako každý rok i letos se uskuteční sběr tříděného odpadu dle barvy pytlů 
(zelený pytel – sklo, modrý pytel – papír, žlutý pytel – plasty). 
Každý rodinný dům obdržel v měsíci lednu 12ks pytlů. 

Sběr pytlů v roce 2014 proběhne dne: 

 11. března, 17. června, 9. září, 2. prosince 

Svoz komunálního odpadu probíhá každý lichý týden vždy v úterý. 
 
 

STATISTICKÉ ÚDAJE OBCE 
 
V obci Trnávka ke dni 31.12.2013 bylo k pobytu trvale 
přihlášeno 746 obyvatel, z toho 116 dětí do 15 let 
(průměrný věk 6,84 let) a 155 obyvatel starších 60 let 
(průměrný věk 70,51 let). Z celkového počtu je 388 
mužů (průměrný věk 38,47 let) a 358 žen (průměrný věk 
41,79 let). 
 
V roce 2013 celkem: 
 

 se narodilo     13 dětí 

 zemřelo     9 občanů 

 přihlásilo se k trvalému pobytu 16 občanů 

 odhlásilo se z obce   23 občanů 

 bylo oddáno    6 našich spoluobčanů 
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ZAHRÁDKÁŘI - OZNÁMENÍ 
 
Výbor zahrádkářů v Trnávce zve své členy na „Výroční schůzi“, která se 
koná 22.března 2014 v 15.hod. v Restauraci Trnávka.  
Na programu bude hodnocení uplynulého roku a řešení zájezdu. 
Chybět nebude tradiční občerstvení a oblíbená tombola. 

Ve dnech 12.-13.dubna 2014 pořádá Klub zahrádkářů již počtvrté 

  „Jarní výstavu“ 

v prostorách zámku v Trnávce od 13.00 – 18.00 hod., 

připraveno bude i pohoštění. 

Na hojnou účast se těší zahrádkáři. 
 
 

UZAVŘENÍ POŠTY 
 
Česká pošta informuje občany, že ve dnech 17.-21.března 2014 
a 26.března 2014 bude z důvodu školení pošta Trnávka uzavřena. 
 

 
FÚ – DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 
 
Dnem 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 
Sb., kterým se mění mimo jiné i zákon č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
především v návaznosti na změny, které v soukromém právu přináší 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský 
zákoník“). Uvedenou novelou dochází k některým významným změnám, 
mimo jiné i s dopadem na stanovení daně.  

U některých poplatníků dojde ve srovnání s předchozím 
zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro 
vyměření daně ve smyslu § 13a odst. 1 zákona, ačkoliv žádnou 
nemovitost nenabyli ani nepozbyli.  

I tito poplatníci však mají povinnost podat daňové přiznání na 
rok 2014.  

A to dokonce i tehdy, když u nich dojde ke snížení daňové 
povinnosti. 

 

1. Změny ovlivňující výši daně, u nichž má poplatník povinnost 
podat daňové přiznání za rok 2014: 

Snížení daňové povinnosti: 

 Stavby vleček jsou od 1. 1. 2014 předmětem daně z pozemků jako 
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zpevněné plochy pozemků užívané k podnikání, nikoli předmětem daně 
ze staveb. 

 Některé stavby nejsou od 1. 1. 2014 předmětem daně ze staveb a 
jednotek, neboť nejsou zdanitelnou stavbou podle zákona, tj. budovou 
nebo inženýrskou stavbou uvedenou v příloze zákona. Jedná se 
např. o tzv. plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích 
pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří nebo zpevněná plocha.  

 Za nadzemní podlaží pro výpočet sazby daně u staveb užívaných 
k podnikání se již nepovažuje takové nadzemní podlaží, jehož 
zastavěná plocha je menší než 1/3 zastavěné plochy stavby. U některých 
staveb pro podnikání tak dochází ke snížení počtu podlaží. 

Zvýšení daňové povinnosti: 

 Pozemky určené k zastavění zdanitelnými stavbami, osvobozenými 
od daně ze staveb a jednotek podle § 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona budou 
od 1. 1. 2014 (na rozdíl od stávající právní úpravy) po dobu, než bude 
stavba dokončena, zdaňovány jako pozemky stavební. Jedná se o 
pozemky určené k zastavění stavbami, které doposud nebyly předmětem 
daně ze staveb, jako jsou stavby vodáren, úpraven vody, 
kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení, nebo stavby pro 
veřejnou dopravu. Jedná se zde o stavby zdanitelné daní z nemovitých 
věcí, tj. budovy nebo vybrané inženýrské stavby. Nebude-li takováto 
stavba dokončena v roce 2013, poplatník je povinen uvedenou změnu 
zohlednit v daňovém přiznání na rok 2014. 

 Je-li vlastníkem pozemku pod bytovým domem rozděleným na 
jednotky subjekt, který není vlastníkem žádné z jednotek, je tento 
pozemek předmětem daně z pozemků a poplatníkem daně  je vlastník 
pozemku bez ohledu na to, že je pozemek zastavěn stavbou. Tento 
poplatník je povinen na zdaňovací období 2014 podat daňové přiznání. 
Výjimkou je případ, kdy je tento pozemek ve vlastnictví státu nebo ve 
vlastnictví té obce, na jejímž území se nachází, neboť pak je od daně 
osvobozen a není povinnost toto osvobození uplatnit v daňovém 
přiznání.  

Změna osoby poplatníka: 

 Zatímco do roku 2013 byly poplatníky daně za nemovité věci, tvořící 
jmění podílových fondů či fondů obhospodařovaných penzijní 
společností, investiční či penzijní společnosti obhospodařující tyto fondy, 
jsou od 1. 1.2014 poplatníky daně přímo tyto fondy, jimž proto vzniká 
povinnost podat daňové přiznání na rok 2014. 

Poplatníkem daně je tedy nově: 

 podílový fond 

 fond obhospodařovaný penzijní společností, 

samozřejmě pouze za nemovité věci, tvořící jmění těchto fondů. Za 
nemovité věci, které jsou ve vlastnictví investičních či penzijních 
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společností, které fondy obhospodařují, jsou poplatníky nadále tyto 
společnosti. 

 

2. Změny ovlivňující výši daně, u nichž nemá poplatník 
povinnost podat daňové přiznání za rok 2014: 

 Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a 
podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku 
přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je 
užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek 
v domě, se daň nepatrně zvýší. Stane se tak v důsledku použití vyššího 
koeficientu 1,22 při stanovení upravené podlahové plochy pro základ 
daně ze staveb a jednotek, zohledňujícího existenci tohoto společného 
pozemku, který již nebude předmětem daně z pozemků. Přepočet daně 
provede správce daně automatizovanou konverzí, daň vyměří z moci 
úřední a novou výši daně poplatníkovi sdělí rozhodnutím, zpravidla 
hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem. 
Nedojde-li tedy u poplatníka k jiným změnám, nevzniká mu povinnost 
podat daňové přiznání na rok 2014 za již dříve přiznané jednotky. 

 Poplatníkem se stává také (rozšíření okruhu poplatníkův souladu 
s novým občanským zákoníkem): 

 pachtýř 

 stavebník u pozemků zatížených právem stavby 
(tj. ten, v jehož prospěch bylo právo stavby zřízeno) 

 svěřenský fond, 

ale protože takový subjekt nebude existovat 1. 1. 2014, bude existence 
takového subjektu ovlivňovat daňovou povinnost nejdříve na 
zdaňovací období 2015. 

 Změna režimu v případě nezvolení společného zástupce u 
nemovitých věcí v podílovém spoluvlastnictví – správce daně 
vyměří spoluvlastníkům daň za jejich spoluvlastnické podíly z moci 
úřední. 

 

3. Změny formální, bez dopadu na výši daně, které vyplývají 
z nových pojmů občanského zákoníku: 

 změna názvu daně na daň z nemovitých věcí, která se skládá z daně 
z pozemků a z daně ze staveb a jednotek 

 změny názvů předmětů daně ze staveb a jednotek:  

 zdanitelná stavba, tj. budova nebo vybraná inženýrská stavba, 

 jednotka (v daňovém přiznání se uvádí jako byt nebo nebytové 
jednotky členěné podle využití) 

 změny označení a logického uspořádání některých právních 
důvodů osvobození, zpravidla bez dopadu na trvající, již dříve poskytnutá 
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osvobození. 

 

4. Změna režimu v případech úmrtí poplatníka ve lhůtě pro 
podání daňového přiznání – daňové přiznání za zemřelého, byl-li 
povinen jej podat a tuto povinnost nesplnil, podává osoba spravující 
pozůstalost. 

 
 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 
 
Vážení spoluobčané, 
na prahu nového roku bývá zvykem hodnotit a bilancovat, co se 
v minulém roce podařilo. Dovolte nám tedy, abychom alespoň krátce 
připomněli, co se v loňském roce v naší obci udělalo či konalo. 
Uskutečněné akce, opravy a projekty v roce 2013: 

Zámek a okolí 

 Oprava sněhových zachytávačů střechy budovy 

 Zakoupení tiskárny do kanceláře 

 Oprava vstupních dveří do budovy 

 Oprava splachovačů WC a akumulačních kamen 

 Elektrorevize v budově a revize hromosvodu na budově 

Základní škola  

 Zateplení budovy  

 Nátěr střechy 

 Výměna okapů a svodů na budově 

 Výměna vstupních dveří a zárubně do kotelny  

 Výměna části podhledů na kotelně 

 Oprava 5  komínů na budově 

 Oprava el. přípojky k budově 

Dům služeb 

 Výměna oken a vstupních dveří na budově 

 Vymalování záchodu a knihovny po výměně oken 

 Oprava rozvaděče skříňky 

 Revize hromosvodu a elektrorevize 

Hasičská zbrojnice  

 Nátěr vrat budovy 

 Oprava hasičského automobilu 

 STK hasičských vozů 

 Výstavba elektrické sirény na budově – hradil KÚMSK 
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Hřbitov 

 Odvoz skládky u hřbitova 

 Oprava a zprovoznění přívodu vody ze studny  na hřbitově  

Smuteční síň 

 Revitalizace zeleně parku u Smuteční síně – vykácení 52 thují a 
nová výsadba 

 Úprava travnatých ploch u smuteční síně 

 Revize hromosvodu 

Lesy 

 V obecních lesích vysazeno 12.225 ks stromků ( z toho smrk 500 ks, 
dub 8.300 ks, lípa 2.700 ks, jasan 725 ks) 

 Pěstební a těžební práce dle LHP a Plánu úkolů na rok 2013 

Kanalizace 

 Rozborování vypouštěných odpadních vod z 12-ti výustích 
v souladu s rozhodnutím  povolení k nakládání s vodami MěÚ 
Kopřivnice 

 Změna povolení na vypouštění odpadních vod 

 Jednání s vlastníkem pozemků na opravu kanalizační stoky „O“ 

Koupaliště 

 Finanční zajištění provozu koupaliště dle nájemní smlouvy 

Veřejné osvětlení a místní rozhlas 

 Výměna rozvaděče u rybníku 

 Pravidelná oprava a údržba  

Místní komunikace a silnice III. třídy 

 Zimní údržba místních komunikací 

 Umístění dopravního zrcadla při výjezdu z místní komunikace na 
silnici III/4806 

 Oprava výmolů na místní komunikaci parc. č. 832 a 830 

Chodníky 

 Zpracování „Studie výstavby chodníku“ 

 Příprava a zadání výzvy na výběr dodavatele na zpracování 
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na výstavbu 
chodníku I. a II. etapa 

Autobusové zastávky 

 Zasklenění zastávky „Na Dvorku“ 
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 Oprava střechy autobusové zastávky u Dvorku, oprava vnitřní 
omítky a vymalování 

Dopravní obslužnost 

 Zajištění a financování podílu ostatní dopravní obslužnosti v obci 

Výsadba a údržba zeleně v obci 

 Výsadba 6 ks stromů na hrázi a pod farou (dub, jasan) 

 Dosadba 23 ks stromů v obci (dub 2 ks, jasan 4 ks, jeřabina 3 ks, 
bříza 1 ks, javor 5 ks, třešeň 7 ks, švestka 1 ks) 

Geografické informační systémy 

 Aktualizace geografického informačního systému  

Vybavení u dětského hřiště u rybníku a prvků před prodejnou 
Jednota a u ZŠ 

 Roční servisní prohlídka, údržba - nátěry, oprava prvku  

Údržba majetku 

 Údržba obce přijatými 3 pracovníky obce – sečení, nátěry, úklid, 
údržba majetku 

 

Sběr a svoz odpadů  

 Svoz komunálního odpadu 1x co 14 dní (liché týdny) 

 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne  19.5.2013 a 
29.9.2013   

 Svoz biologicky rozložitelných odpadů zahájen v dubnu, ukončen v 
listopadu v intervalech 2x týdně 12 kontejnerů, v průběhu svozu 
oprava 3 poškozených kontejnerů  

 Svoz separovaného odpadu – 4x ročně (papír, sklo, plast) 

 Sběr textilu pro Diakonii Broumov dne  25.3.2013 a  14.10.2013 

Webové stránky 

 Dokončení nových webových stránek obce  

Ostatní 

 Řízení o pozemkových úpravách v obci Trnávka – průběh hranic 
pozemků 

 Jednání ve věci vydání stavebního povolení na opravu mostu na 
silnici III/4807 

 Projednávání návrhu nových JŘ autobusových linek 

 Vydávání obecního zpravodaje  
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 Fin. příspěvky narozeným dětem v roce 2013 ve výši 3.000,- Kč 

 Poskytnutí finančních příspěvků neziskovým organizacím 

Kulturní akce 

 Průvod s pozvánkami na obecní ples za doprovodu kapely 
23.2.2013 

 Obecní ples 2.3.2013 

 Den učitelů 28.3.2013 

 12. ročník místního kola Pooderského koštování  10.4.2013 

  Posezení se seniory  v budově zámku u videokazety z obecního 
plesu 10.4.2013 

  Den země  20.4.2013 

  Stavění máje  30.4.2013 

 Slet čarodějnic 30.4.2013 

  Vzpomínka 68. výročí osvobození naší obce 4.5.2013  

  Účast našeho družstva na „Hrách bez venkovských hranic“ v roce 
2013 v obci Mošnov  8.6.2013 

 Slavnostní ukončení školního roku v budově  zámku 28.6.2013 

  Pohádkový les  7.9.2013 

 Turistický výlet 29.9.2013 

 Posezení s jubilanty obce a důchodci nad 70 let 12.10.2013 

 Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark ve spolupráci se 
ZŠ Trnávka před budovou zámku   1.12.2013 

 Slavnostní obřad Vítání občánků do života  8.12.2013 

 Mikulášská nadílka pro děti  5.12.2013 

 Vánoční koncert v budově zámku – 27.12.2013 
      
Podrobnější bilance v číslech : 

Obec obdržela v příjmech v roce 2013 celkem  8.599.900,66 Kč. 
(příjmy jsou naplňovány z daňových příjmů, nedaňových příjmů, 
kapitálových příjmů, prodeje majetku, pronájmů a dotací). 
Ve výdajích byla celkem vynaložena částka ve výši 6.950.218,89 Kč. 
A nyní výčet části vynaložených prostředků dle jednotlivých oblastí. 

Lesy 315.483,-Kč 
Silniční hospodářství (údržba) 48.484,-Kč 
Bezpečnost silničního provozu 14.883,-Kč 
Provoz veřejné silniční dopravy 35.720,-Kč 
Rozbory odpadních vod 18.006,-Kč 
Školství (neinvestiční náklady ZŠ Trnávka) 548.000,-Kč 
Zateplení a opravy budovy Základní školy 1.550.815,-Kč 
Knihovna 83.259,-Kč 
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Zachování a obnova kulturních památek 
a obnova hodnot 33.921,-Kč 
Sportovní činnosti a rekreace (koupaliště) 135.999,-Kč 
Ostatní tělovýchovná činnost 43.383,-Kč 
Kultura, propagace (věcné a finanční dary 
obyvatelstvu, pohoštění, kultura, propagace, služby, 
nákup materiálů apod.) 122.999,-Kč 
Veřejné osvětlení (opravy a el. energie) 223.973,-Kč 
Pohřebnictví 13.583,-Kč 
Odpadové hospodářství včetně druhotných surovin582.755,-Kč 
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 233.432,-Kč 
Sociální péče a pomoc skupinám obyvatel 10.600,-Kč 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů 101.238,-Kč 
Financování voleb – hrazeno z dotace 17.227,-Kč 
Výdaje z finančních operací 9.756,-Kč 
Pojištění majetku 33.119,-Kč 
Vrátky transferů poskytnutých z min. let 8.230,-Kč 
Finanční podpora neziskovým organizacím 96.000,-Kč 
Činnost místní správy včetně údržby veškerého 
majetku obce a služeb (výkon státní správy, 
údržba a opravy veškerého majetku obce, el. energie, 
příspěvky, platy, veškeré služby nevýrobní povahy, 
nákup drobného hmotného a nehmotného majetku, 
pohonné hmoty, nákup veškerého materiálu, voda, 
cestovné, poštovné, hrazené správní poplatky, 
dary apod.) 2.701.876,-Kč 

 
 
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
 
Našimi jubilanty v prvním čtvrtletí roku 2013 jsou: 
 
Leden: Lička Josef 
 
Únor:  Cágová Vlasta 
  Opěla Václav 
 
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné 
zdraví, hodně štěstí a duševní pohody. 
 

 
 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 
REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 


