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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Ředitelka ZŠ Trnávka oznamuje rodičům
budoucích prvňáčků, že zápis do 1. ročníku pro
školní rok 2016/2017 se uskuteční ve středu 10.
února od 14.00 do 17.00 hodin v 1. patře
budovy ZŠ.
Zápis se bude týkat dětí, které k 31. srpnu 2016
dovrší šesti let věku, a také dětí, kterým byl v
roce 2015 povolen odklad školní docházky.
K zápisu je nutné přijít s dítětem osobně. V
případě onemocnění či jiné překážky je možná
individuální domluva.

Jestliže jsou rodiče přesvědčeni o nutnosti
odkladu školní docházky, dostaví se k zápisu
rovněž a zde si vyplní formulář s žádostí o odklad. O odkladu školní
docházky rozhoduje ředitel školy podle §37 odst. 1 školského zákona. K
vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit doporučení
pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře. V případě, že obě tato
doporučení nemá k dispozici, správní řízení bude přerušeno do doby, než obě
doporučení získá, a to nejpozději do 31. května 2015. Na pozdější žádosti
nebude brán zřetel.
Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těšíme a doufáme, že se jim bude ve
škole líbit.
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MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2016
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů činí 420,- Kč za osobu.
Poplatek ze psů činí 120,- Kč za jednoho pejska. Přihlašuje se
pes starší 3 měsíců.
Oba tyto poplatky je nutné uhradit do konce března 2016 buď v hotovosti na
Obecním úřadě v Trnávce, nebo převodem 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).

JEDNOTA COOP
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně si dovoluje
upozornit, že na prodejně č. 706 v Trnávce bude z důvodu zkvalitnění služeb
probíhat remodeling. Z tohoto důvodu bude provozovna od 24.1. do 4.2.2016
uzavřena. Remodelovaná prodejna bude znovu otevřena v pátek dne
5.2.2016 v 7.00 hodin. Děkujeme za pochopení. Jednota, spotřební družstvo
v Hodoníně.
STATISTICKÉ ÚDAJE OBCE
V obci Trnávka bylo ke dni 30.11.2015 k pobytu trvale přihlášeno 742
obyvatel, z toho 124 dětí do 15 let a 178 obyvatel starších 60 let. Z celkového
počtu je 382 mužů (průměrný věk 39,19 let) a 362 žen (průměrný věk 41,91
let).
V roce 2015 celkem:





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

7 dětí
10 občanů
15 občanů
27 občanů
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KNIHOVNA
Obecní knihovna v Trnávce má nově ON-LINE katalog. Odkaz najdete na
stránkách obce v sekci knihovna.
Katalog umožňuje vyhledávat informace o knihách v celém knihovním
fondu. Každý čtenář knihovny je majitelem vlastního čtenářského účtu, kde
může sledovat stav a historii výpůjček, přehled rezervací, platby, upomínky.
Registrovaný čtenář může provádět rezervace vyhledaných dokumentů.
Obecní knihovna Trnávka nabízí individuální kurzy internetu pro seniory
zdarma. Starší občané se budou moci bezplatně seznámit s počítačem, osvojit
si základy používání internetu a práci s elektronickou poštou.
TOPNÁ SEZÓNA
Obecní úřad Trnávka informuje občany, že po ukončení topné
sezóny (v průběhu března – bude upřesněno) si mohou
vyzvednout nálepky na popelnice na rok 2016.

POPELNICE
Svoz popelnic bude probíhat vždy v úterý v sudém týdnu.
Kompostéry
Upozorňujeme občany, kteří si objednali kompostéry, aby si je vyzvedli.
V současné době jsou zahradní kompostéry k dispozici pro ty zájemce, kteří
ještě kompostér nemají.

PLESOVÁ SEZÓNA
23.1.

Myslivecký ples, Trnávka-Kateřinice

30.1.

Sokolský ples Trnávka

6.2.

Sokolský ples Kateřinice

20.2.

Obecní bál Kateřinice

5.3.

Obecní ples Trnávka
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Začátkem nového roku 2016 proběhla „Tříkrálová sbírka“, kterou pořádala
Římskokatolická farnost Trnávka.
Tímto chceme všem za poskytnutí finančních darů poděkovat.
Výsledky sbírky v našem okolí:
Trnávka: 21.972,00 Kč
Mošnov: 12.708,00 Kč
Kateřinice: 15.918,00 Kč
Petřvald: 54.217,00 Kč (z toho 7.853,00 Kč Petřvaldík, 3.818,00 Kč Dvorek)
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce v Trnávce, konaného dne
17.12.2015 na Obecním úřadě v Trnávce.
Zastupitelstvo obce Trnávka:
I. Bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti rady obce.
II. Schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu paní Kamilu Ožanovou a pana Martina
Szabó
2. Rozpočtové opatření č. 3/2015 dle přiloženého materiálu č. 1
3. Rozpočet obce na rok 2016 dle přiloženého materiálu č. 2
4. Záměr na koupi pozemku p.č. 116/2 zastavěná plocha a
nádvoří o vým. 470 m2 za cenu 1.400.000,- Kč dle přiloženého
materiálu č. 4
III.

Vydává:
1. OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadu dle přiloženého materiálu č. 3
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Zastupitelstvo obce Trnávka se na svém zasedání dne 17.12.2015 usnesením č. 6 usneslo
vydat na základě §14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Trnávka touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
Čl. 2
Poplatník
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a
to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu
úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek platí.
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Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku.
2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li
stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní
číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen
ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu,
popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve
které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 420,- Kč a je tvořena:
a) z částky 170,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2) Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
398.020,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 398.020,- děleno 776 (756 počet osob s pobytem na území obce + 20 počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 512,91,- Kč = 513,- Kč. Z této částky je
stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.
3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6
odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá
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počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního
roku, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.9. příslušného
kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
2) Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese Obecního úřadu
v Trnávce,
b) fyzické osoby, které jsou na základě rozhodnutí soudu umístěné v zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc,
c) cizinci, kterému byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na území obce Trnávka.
3) Úleva se poskytuje:
Obyvatelům nebo vlastníkům samot, to je nemovitostí s popisnými čísly 94, 110, 65,
66, 247, 149 a 191 ve výši 210,- Kč.
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Čl. 7
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti
nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve
svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází
poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako
poplatník.
2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.
3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.
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RECEPT MĚSÍCE

SÝROVÁ KRÉMOVÁ POLÉVKA
Ingredience:
500 ml mléka, 100 g tvrdého sýra, 2
lžíce másla, 2 lžíce hladké mouky, 2
kostky masoxu, muškátový oříšek,
bílý pepř, sůl
Postup:
V hrnci rozpusťte máslo, přisypejte
hladkou mouku a smažte. Když se
zásmažka zpění, zalijte ji 500 ml
studené vody a 10 minut povařte.
Potom do polévky přilijte mléko a
přidejte rozdrobené kostky masoxu.
Když polévka začne vřít, přisypejte
sýr nastrouhaný na hrubém struhadle
a míchejte, dokud se nerozpustí.
Polévku stáhněte z ohně, osolte,
ochuťte pepřem a strouhaným
muškátovým oříškem. Podávejte s
opečenými kostičkami pečiva.

Podělte se o svůj recept. Baví vás vařit
a chcete se naučit něco nového? Toužíte
se pochlubit svými kulinářskými výtvory
ostatním? Už víte, co uvařit? Nechte se
inspirovat nebo inspirujte ostatní. Pošlete
nám svůj oblíbený recept a za otištění
v Trnavském
občasníku
získejte
upomínkové předměty od obce Trnávka.

Recepty posílejte na e-mail:
ou@trnavka.cz nebo je můžete donést osobně
na obecní úřad v Trnávce.

Věra Weidingerová
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KONTAKTY

Obecní úřad Trnávka
Telefon: 556 729 049

Pošta Trnávka
Telefon: 556 729 062

Pondělí

8.00-12.00

13.00-17.00

Pondělí

Středa

8.00-12.00

13.00-17.00

Úterý

13.00-16.30
8.00-10.30

Středa
Čtvrtek

Knihovna Trnávka
Pondělí
Čtvrtek

16.00-18.00

13.00-16.30
8.00-10.30

Pátek

13.00-16.00

8.00-11.00

MUDr. Krkošková Ivana
Telefon: 556 722 802

MUDr. Krkoška Jan
Telefon: 556 722 082

7.00-13.00

Příbor

Pondělí

7.00-13.00

Příbor

13.30-15.00

Trnávka

Úterý

7.00-13.00

Příbor

Úterý

7.00-13.00

Příbor

7.00-8.30

Kateřinice

Středa
Čtvrtek

13.00-18.00

Příbor

13.00-18.00

Příbor

7.00-13.00

Příbor

Čtvrtek

7.00-13.00

Příbor

Pátek

7.00-12.00

Příbor

Pátek

7.00-12.00

Příbor

Pondělí

Středa

MUDr. Švidrnoch Amil
Petřvald
Telefon: 556 754 152

Dětská lékařka - Petřvald
MUDr. Olga Váhalová
Telefon: 556 300 370

Pondělí
Úterý

7.00-10.30

13.00-15.00

Pondělí

7.00-10.30

13.00-17.00

Úterý

Středa
Čtvrtek

7.00-12.00

7.30-9.30

13.00-15.00

Středa
Čtvrtek

Pátek

6.30-12.00

Pátek

11.00-13.30

7.00-10.30

11.00-14.00
12.30-16.00
7.30-10.00

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