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V dnešním čísle najdete:  

 Přání   OZV č. 1/2009 

 Vánoční koncert  Informace OÚ Trnávka 

 Z jednání ZO 

 Info HZS MSK 

 Změna ordinačních hodin 

 Informace SmVaK 

 
 

Vážení spoluobčané, 
 
blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy 
lidé usedají ke společnému stolu, 
aby si projevili vzájemnou úctu a 
lásku. Společně prožité chvíle 
pohody a radosti jsou tím 
nejkrásnějším dárkem, který si 
můžeme přát. Vánoce jsou jak 
krásný sen, který nás naplní 
radostí. Vůně tohoto času do nás 
vnáší příjemné pocity, s kterými se 
chceme podělit se svými blízkými a 

drahými. A proto si tento sen vychutnejte plnými doušky a 
zkusme si ho uchovat v našich srdcích. Vánoce jsou 
každoročním kouzlem a vzbuzují v nás pocit sounáležitosti. 
Vánoce jsou čas, kdy v kruhu svých blízkých prožíváme 
neopakovatelné kouzlo 
vánočního stromku, 
radostných jisker v očích 
našich dětí při rozbalování 
vánočních dárků. 
 
Vážení spoluobčané, 
 
přejeme Vám krásné a veselé 
svátky a šťastný Nový rok.  
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VÁNOČNÍ KONCERT 

 
Ve středu 30. 12. 2009 v 17,00 hodin 
v zasedací místnosti budovy zámku v Trnávce 
se uskuteční „Vánoční koncert“ vokální 
skupiny STK. Přijďte si poslechnout nejen 
vánoční písničky vokální skupiny STK.  
 
Všichni spoluobčané jsou srdečně zváni 
k proţití příjemného povánočního času.  
 

 

Z  JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE 
 
17. zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne 10.12.2009 
projednalo následující záleţitosti: 
 

Vzalo na vědomí: 

 Zprávu o činnosti rady obce 

 Zprávu starostky obce o plnění úkolů v roce 2009. 
Schválilo: 

 Rozpočtové opatření obce č. 4/2009. Po úpravě jsou příjmy ve výši   
6.670.000,- Kč, výdaje ve výši 8.220.000,- Kč a třída 8 financování 
ve výši 1.550.000,- Kč. 

 Rozpočet obce na rok 2010. Příjmy jsou ve výši 5.480.000,- Kč, 
výdaje ve výši 6.480.000,- Kč a třída 8 financování ve výši 
1.000.000,- Kč. 

 Smlouvu o spolupráci obcí uzavřenou s městem Nový Jičín 
k zajištění ostatní dopravní obsluţnosti, jejímţ předmětem je 
zajištění ostatní dopravní obsluţnosti území všech účastníků této 
smlouvy, včetně jednotného postupu účastníků při jednání 
s dopravci, provozujícími vnitrostátní linkovou osobní dopravu a při 
uzavírání smluv s těmito dopravci.  Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou do 31.12.2018. 

 Vyřazení majetku v celkové hodnotě  29.580,-Kč. 
Vydalo: 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním 
poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, 
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

Zvolilo: 

 Přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně pana 
Josefa Strakoše na volební období 2010-2014.  
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 
 
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŢĎOVÁNÍ, 
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŢÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 
 
Zastupitelstvo obce Trnávka se na svém zasedání dne 11. 12. 2009 
usnesením č. 17. 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:         

Úvodní ustanovení 

Obec Trnávka touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za 
provoz systémů shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 
odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). 

Poplatník 

1) Poplatníkem je fyzická osoba, která má v Obci Trnávka trvalý pobyt a 
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouţící 
k individuální rekreaci, nacházející se na území Obce Trnávka, ve které 
není hlášena k trvalému pobytu ţádná fyzická osoba. V případě, ţe 
stavba určená nebo slouţící k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k  trvalému pobytu ţádná fyzická osoba, je ve vlastnictví více 
osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek za odpady společně 
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu.  

2) Za domácnost můţe být poplatek za odpady odváděn společným 
zástupcem, v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo 
správcem.  

Ohlašovací povinnost 

1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové 
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

2) V rámci ohlašovací povinností poplatník uvede své jméno, příjmení, 
rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na 
území obce, která slouţí nebo je určena k individuální rekreaci, v níţ 
není k trvalému pobytu hlášena ţádná fyzická osoba, uvede rovněţ 
číslo popisné nebo evidenční této stavby, pokud stavba není takto 
označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němţ je stavba 
umístěna. 
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Sazba poplatku 

1) Sazba poplatku činí 370,- Kč a tvoří ji:  
a) částka 120,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a  
b) částka 250,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů 

obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za osobu. 

 
Náklady na svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2008 jsou 
437.918, Kč. 
 
Počet trvale bydlících osob k 30. 9. 2009    714 
Počet staveb k individuální rekreaci                  25 
Celkem          739 
Výpočet na jednu osobu: 
       437.918 : 739 = 592,58 Kč 
Po zaokrouhlení              593,- Kč. 

Splatnost poplatku 

1) Poplatek je splatný v jedné splátce vţdy do 31.3. příslušného 
kalendářního roku nebo ve dvou stejných pololetních splátkách, vţdy 
do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. 

2) Vnikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek nebo první 
splátka splatný do 30 ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti. 

Osvobození a úlevy 

1) Obyvatelé nebo vlastníci samot, to je nemovitosti s popisnými čísly 94, 
110, 65, 66, 149 a 191 platí 50% sazby poplatku podle čl. 4. 

2) Fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese Obecního úřadu 
v Trnávce jsou osvobozeny od poplatku v plné výši. 

Zrušující ustanovení 

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/2008 o místním poplatku za 
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010. 
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR - INFORMACE 
 
Blíţí se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. 
V tomto období snad v ţádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a 
dekorace, které jsou opatřeny svíčkami. Jako například adventní věnce, 
svícny nebo vánoční kytice. A ať uţ jsou koupené v kamenných obchodech 
nebo na stáncích drobných prodejců anebo vyrobené domácími kutily, 
v kaţdém případě bychom měli pamatovat na určitá pravidla bezpečnosti. 
Dbát na to, aby svíčky byly v dekoraci upevněny na nehořlavé podloţce 
nebo v nehořlavém drţáčku a aby dekorativní ozdoby byly co nejdál od 
svíčky, aby v případě jejího dohoření nedošlo k jejich vzplanutí. 
Samozřejmostí by měla být nehořlavá podloţka a bezpečná vzdálenost od 
záclon a závěsů. V ţádném případě výzdobu neumísťovat do prostor 
nábytkových skříněk nebo na televizoru.  

Dnes uţ někteří zodpovědnější výrobci 
adventních věnců při prodeji upozorňují 
visačkou na způsob pouţití jejich výrobku, 
např. „Nezapalovat, slouţí pouze jako 
dekorace“ nebo „Neodcházejte od hořící 
svíčky“ apod. Neodcházet od hořící svíčky na 
svícnu nebo na vánočním stromečku by mělo 
být samozřejmostí.  Stačí malý okamţik 
nepozornosti a radostné vánoce se nám 
promění na smutnou vzpomínku. 
 

Měli bychom mít na paměti, ţe nejenom vánoční svátky, ale i oslava 
závěru roku má v sobě řadu nebezpečí. 
Přípravy na tuto oslavu se samozřejmě neobejdou bez nákupu tzv. 
zábavné pyrotechniky.   Největší nebezpečí a nejčastější příčinu poranění 
nebo smrti představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické 
výrobky. Zábavnou pyrotechniku dnes v hojné míře nabízejí prakticky 
všechny obchodní řetězce, kamenné prodejny, stánky a trţnice. Při jejím 
nákupu bychom měli dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem 
výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti. 
Pyrotechnika se dělí do několika tříd nebezpečnosti. 
Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, mohou se 
prodávat osobám mladším 18 let, které je mohou rovněţ odpalovat. Jedná 
se především o prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé 
prouţky apod., které lze volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.  
Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze 
osobám starším 18 let a navíc výhradně v pevných (kamenných) 
obchodech. Zde se řadí především rakety, petardy, minivýbušky, 
dýmovnice a další. Jejich pouţívání není povoleno blízkosti nemocnic, 
škol, ozdravoven, domovu důchodců atd. 
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Při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme 
předloţit průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. 
Do této třídy patří např. dělové rány a různé druhy raket. 
Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a 
k jejich zakoupení a pouţití je třeba zpracovat projekt, který rovněţ 
schválí Český báňský úřad. 
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. 
Vyvarovat se pouţití různé podomácku vyrobené a neschválené 
pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na sebe ani na ostatní osoby, 
nepouţívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé 
petardy. 
Spokojené proţití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 
přejí hasiči. 

 
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU  – ÚŘEDNÍ HODINY  
 

Obecní úřad Trnávka oznamuje, ţe poslední úřední den v letošním roce 
bude ve středu 23. 12. 2009 a to do 12,00 hod. 
 
Zároveň oznamuje, ţe bylo zřízeno kontaktní místo 
Czech POINT na Obecním úřadě v Trnávce.  
 
Poskytují se tyto sluţby: 

 Výpis z obchodního rejstříku 

 Výpis z rejstříku trestů 

 Výpis bodového hodnocení osob 

 Výpis z katastru nemovitostí 

 
 
ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN 

 

Dětské zdravotní středisko Petřvald oznamuje, ţe od 29. 12. do 31. 12. 
2009 se nebude ordinovat. Zástup bude provádět 
MUDr. Ivanušková – Stará Ves n/O. Změna 
telefonního čísla: 556 300 370. 
 

 MUDr. Švidrnoch taktéţ oznamuje změnu ordinačních 
hodin.  
Dne 21. - 22. 12. ordinuje v době od 7,00 do 11,00 
hodin; dne 23. 12. ordinace uzavřena, dne 28. a  29.12. 
ordinuje v době od 7,00 do 11,00 hodin; dne 30. – 31. 
12. 2009 ordinace uzavřena. 
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INFORMACE SmVaK, a.s. OSTRAVA 
 
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly schválené 
nové ceny vodného a stočného s účinnosti od  1. ledna 2010.  
 
Cena včetně DPH voda pitná (vodné) 30,70 Kč  (vč. 10% DPH) 
 
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu 
měřidel následujícím po 1. 1. 2010, popřípadě bude 
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi 
odběratelem a dodavatelem.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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