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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Začátkem nového roku 2013 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 11.973Kč.

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 2013 na obecním úřadě
v Trnávce.
Poplatek ze psů činí 120 Kč za jednoho pejska na rok
2013, který je taktéž nutno uhradit do konce března
2013.
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).
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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 obdrží 12ks pytlů max.
do 12. února 2013.
Sběr pytlů v roce 2013 proběhne dne:
12. března, 18. června, 10. září a 3. prosince.
Svoz komunálního odpadu probíhá každý lichý týden vždy
v úterý.

STATISTICKÉ ÚDAJE OBCE
V obci Trnávka ke dni 31.12.2012 bylo k pobytu trvale
přihlášeno 751 obyvatel, z toho 115 dětí do 15 let a 155
obyvatel starších 60 let. Z celkového počtu je 396 mužů
(průměrný věk 38,06 let) a 355 žen (průměrný věk 41,72
let).
V roce 2012 celkem:






se narodilo
zemřelo
přihlásilo se k trvalému pobytu
odhlásilo se z obce
byl oddán

5 dětí
6 občanů
26 občanů
13 občanů
1 náš spoluobčan

VÝSLEDKY VOLEB
11.-12. ledna 2013 proběhlo první kolo přímé volby prezidenta republiky.
Z celkových 612 osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního
seznamu voličů přišlo 413 voličů, z toho bylo 411 hlasů platných.
Výsledky hlasování 1. kola přímé volby prezidenta republiky:
1.Zuzana Roithová
2.Jan Fischer
3.Jana Bobošíková
4.Taťána Fischerová
5.Přemysl Sobotka
6.Miloš Zeman
7.Vladimír Franz

15 hlasů
68 hlasů
13 hlasů
13 hlasů
5 hlasů
141 hlasů
20 hlasů
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74 hlasů
62 hlasů

Druhé kolo přímé volby prezidenta proběhne v pátek 25. ledna
od 14:00 – 22:00 hodin a v sobotu 26. ledna od 8:00 – 14:00 hodin
v budově zámku.
Volební lístky budou k dostání přímo ve volební místnosti.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
10. zasedání zastupitelstva obce Trnávka se uskuteční ve čtvrtek
14. února 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti v budově zámku.
Program:
 Zahájení
 Zpráva o činnosti rady obce
 Plán úkolů na rok 2013
 Rozpočtové opatření č.1/2013
 Různé
 Interpelace
 Návrh usnesení
 Závěr

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012
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 2012:
Zámek a okolí
 Projekční příprava „Rekonstrukce zpevněných ploch a rozšíření
zázemí pro pořádání kulturně společenských akcí v areálu zámku“
 Vybavení venkovních stolů a lavic
 Zakoupení a instalace nových 2 počítačů v kancelářích OÚ
 Oprava zamrzlé vodovodní přípojky
Základní škola
 Projekt na zateplení Základní školy Trnávka – úspěšné podání
žádosti o dotace
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 Elektronické zabezpečení budovy školy
 Výsadba 2 ks stromů u školy
Dům služeb
 Výměna průtokového ohřívače v Domě služeb (prostory České
pošty), oprava
 Oprava akumulačních kamen v budově
Hasičská zbrojnice
 Výměna oken a vstupních dveří v budově
 Rekonstrukce elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice
 Oprava hasičského automobilu T 138 - výměna motoru
 STK hasičských vozů
 Oprava sirény na budově – opravil HZS MSK
Pomník z 1. světové války
 Zřízení odpočívadla u pomníku padlých v I. světové válce včetně
jeho rekonstrukce – zpracovaná projektová dokumentace,
realizace I. etapy – ošetření a kácení dřevin
Hřbitov
 Zázemí pro stanoviště na odkládání konví na zalévání
 Zakoupení nových konví na zalévání, nátěr vrat, pravidelné sečení
 Odvoz skládky u hřbitova
Smuteční síň
 Projekt na „Revitalizaci parku u smuteční síně“
 Nový závěs ve smuteční síni
 Oprava světla na budově
Lesy
 V obecních lesích vysazeno 5.140 ks stromků ( z toho smrk 680 ks,
dub 1.100 ks, lípa 2.400 ks, jasan 960 ks)
 Pěstební a těžební práce dle LHP a Plánu úkolů na rok 2012
 Odstranění oplocenky v lese Čaplovec
Vybudování stanoviště na kontejnery
 Úpravy 2 nevyhovujících stanovišť u vodárny a u staré hasičské
zbrojnice na kontejnery BRKO
Kanalizace
 Rozborování vypouštěných odpadních vod z 12-ti výustích
v souladu s rozhodnutím povolení k nakládání s vodami MěÚ
Kopřivnice
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 Zpracování Kanalizačního řádu včetně provozního řádu
Koupaliště
 Zakoupení barvy a opravné hmoty na bazén (opravu a nátěr bazénu
provedl nájemce)
 Finanční zajištění provozu koupaliště dle smlouvy o dílo (voda,
elektřina)
Vodní tok Trnávka
 Sečení kolem vodního toku Trnávka – zajištění u správce toku
Povodí Odry s.p.
 Provedení odtěžení nánosů z vodního toku Trnávka v květnu 2012
– realizovalo Povodí Odry s.p.
Veřejné osvětlení a místní rozhlas
 Rozšíření vedení v obci veřejného osvětlení o 2 světla
 Rozsáhlejší oprava veřejného osvětlení – u koupaliště a výměna 6
nefunkčních reproduktorů
 Pravidelná oprava a údržba
Místní komunikace a silnice III. třídy
 Zimní údržba místních komunikací
 Příprava projektu s projektanty na realizaci opatření na silnici III.
třídy směrem na Brušperk
 Vyřízení povolení na umístění dopravního zrcadla
Autobusové zastávky
 Zasklení zastávky „Stará hasičská zbrojnice“
 Oprava lavičky v zastávce „Stará hasičská zbrojnice“
 Vymalování všech autobusových zastávek
Dopravní obslužnost
 Zajištění a financování podílu ostatní dopravní obslužnosti v obci
Výsadba a údržba zeleně v obci
 Pokácení smrku na křižovatce v blízkosti fary
Geografické informační systémy
 Aktualizace GIS v roce 2012
Protipovodňová opatření
 Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých
protipovodňových opatření v Regionu Poodří“ – v roce 10/ 2011 II. etapa - dokončení v roce 2012
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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, zasklení čekárny
Sběr a svoz odpadů
 Svoz komunálního odpadu 1x co 14 dní (liché týdny)
 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne 19.5.2012 a
29.9.2012
 BRKO – zahájení svozu duben – ukončení svozu listopad
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 29.2.2012 a 15.8.2012
Webové stránky
 Příprava nových webových stránek obce – zahájení rok 2011,
závěrečné úpravy před dokončením 2012, ukončení I.IV.2013
Ostatní
 Řízení o pozemkových úpravách v obci Trnávka – průběh hranic
pozemků
 Projednávání návrhu nových JŘ autobusových linek
 Jednání na sepsání Smlouvy o výpůjčce s Římskokatolickou
farností Trnávka se správou z Petřvaldu na dobu 10 let
 Vydávání obecního zpravodaje
 Finanční příspěvky narozeným dětem v roce 2012 ve výši 3.000,Kč
 Poskytnutí finančních příspěvků neziskovým organizacím
Kulturní akce
 Průvod s pozvánkami na obecní ples za doprovodu kapely
25.2.2012
 Obecní ples 3.3.2012
 Den učitelů 28.3.2012
 11. ročník místního kola Pooderského koštování 11.4.2012
 Posezení se seniory v budově zámku u videokazety z obecního
plesu 11.4.2012
 Den země – úklid po obci 14.4.2012
 Stavění máje – slet čarodějnic – 30.4.2012
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 Vzpomínka 67. výročí osvobození naší obce 4.5.2012
 Účast našeho družstva na „Hrách bez venkovských hranic“ v roce
2012 pořádaných v obci Skotnice – 9.6.2012
 Pohádkový les – 8.9.2012
 Turnaj v šipkách v budově zámku– 24.11.2012
 Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark ve spolupráci se
ZŠ Trnávka před budovou zámku – 2.12.2012
 Slavnostní obřad Vítání občánků do života – 9.12.2012
 Mikulášská nadílka pro děti 5.12.2012
 Vánoční koncert v budově zámku – 27.12.2012
 Návštěva jubilantů obce (70,75,80,85,86,87,88,89 a každý další
rok)
Přijetí daru :
 RWE – přijetí daru ve výši 20.000,- Kč na vybudování posezení
v prostoru veřejného prostranství
2 podané žádosti o dotace byly podpořeny :
 Zateplení Základní školy Trnávka – realizace v roce 2013
 Posílení aktivních politik zaměstnanosti – Vzděláváním ke zvýšení
zaměstnanosti v Regionu Poodří (dotace 198.000,- Kč), zahájení
v roce 2012, ukončení v roce 2013
3 podané žádosti o dotace v roce 2012 nebyly podpořeny:
 Úprava odpočívadla u pomníku padlých v 1. světové válce včetně
jeho rekonstrukce
 Rekonstrukce zpevněných ploch a rozšíření zázemí pro pořádání
kulturně společenských akcí v areálu zámku
 Varovný protipovodňový systém pro obce v mikroregionu Poodří
Podrobnější bilance v číslech:
Obec obdržela v příjmech v roce 2012 celkem
6.198.997,42 Kč
(příjmy jsou naplňovány z daňových příjmů, nedaňových příjmů,
kapitálových příjmů, prodeje majetku, pronájmu a dotací).
Ve výdajích byla celkem vynaložena částka ve výši 5.154.079,07 Kč
A nyní výčet části vynaložených prostředků dle jednotlivých oblastí.
Lesy
257.384 Kč
Silniční hospodářství (údržba)
11.880 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy
37.752 Kč
Rozbory odpadních vod
40.593 Kč
Prevence znečišťování vody
15.721 Kč
Předškolní zařízení – transfery nezisk. organizacím 2.000 Kč
Školství (neinv. náklady ZŠ Trnávka, za dojíždění
855.824 Kč
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žáků do jiných základních škol)
Knihovna
47.833 Kč
Zachování a obnova kulturních památek
12.080 Kč
a obnova hodnot
Sportovní činnosti a rekreace (včetně koupaliště)
137.319 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost
27.494 Kč
Kultura, propagace (věcné a finanční dary obyvatelstvu, 91.879 Kč
pohoštění, kultura, propagace, služby, nákup materiálu apod.)
Veřejné osvětlení (opravy a el. energie)
215.304 Kč
Pohřebnictví
20.314 Kč
Odpadové hospodářství
638.173 Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
46.674 Kč
Sociální péče a pomoc skupinám obyvatel
14.250 Kč
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
227.131 Kč
Financování voleb – hrazeno z dotace
16.664 Kč
Činnosti místní správy včetně údržby veškerého 2.389.563 Kč
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.)
Finanční vypořádání minulých let
3.438 Kč

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
Našimi jubilanty v prvním čtvrtletí roku 2013 jsou:
Leden:

Šimečková Jarmila

Únor:

Čapková Danuše

Březen:

Rozehnalová Marie
Šimečková Marta

V letošním roce nebudou členové kulturní komise navštěvovat jubilanty
jednotlivě, ale připraví pro jubilanty posezení s občerstvením
a programem, popřípadě s dopravou v zámku. Jubilanti budou včas
informováni a jednotlivě pozváni. První posezení plánujeme na duben.
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA.
REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277

