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  Zápis z jednání místní komise RMO Pardubice VII v Trnové  ze dne 27.1.2020 
Přítomni: Šimek, Král, Tomšů, Topičová, Kučera 

      Omluveni: Tichánková a Korel. 

     Program:   

     1/ Ověření zápisu  
    2/ Podněty a připomínky občanů  
    3/ Informace předsedy MK  

      4/ Informace paní Tomšů z Rady 
      5/ Návštěvy jubilantů 

    6/ Schválení plánu činnosti na rok 2020 a programu schůzí s termíny 
jednání 

    7/ Nové náměty a připomínky 
 

K bodu 1/ zápis z 16.12.2019 ověřil pan Korel.  Zápis je v souladu s výsledkem jednání. 
Zápis z dnešního jednání ověří pan Král. 
 

K bodu 2/ -  na jednání se nedostavil žádný občan Trnové.  
 

 

K bodu 3/ - předseda MK informoval o účasti předsedů Místních komisí na zasedání 
Rady MO Pce VII dne 15.1.2020, kde byly projednány plány činnosti komisí na rok 
2020.   

− při dokončení nové Polikliniky v Trnové bude za novým objektem vybudováno 
velké parkovistě a v souvislosti s tím bude zřízeno osvětlení přístupové 
komunikace podél Družby směrem k lesoparku 

− za budovou SBD Družby na zatím volném pozemku se připravuje další výstavba 
obytných domů 

− kontejner na elektroodpad u výměníkové stanice v ulici Potůčka byl opraven 
− darkové balíčky pro všechny navštívené jubilanty mají nově hodnotu1000 Kč. 

 
 

K bodu 4/ - Rada schválila  seznam investičních akcí  na rok 2020. 
Pro Trnovou jsou zařazeny do plánu pouze vypracování projektové dokumentace na  - 
- chodník v ulici Potůčka podél AAA Auto a SBD Družby a 
- zpevnění odstavné plochy u domu č.p. 261-263 v ulici J.Jabůrkové 

 

  
K bodu 5/  Předseda předal členům roční seznam jubilantů v Trnové. Komice 
projednala zajištění návštěv v 1. pololetí 2020. V lednu byla jedna návštěva jubilantky 
odložena z důvodun nemoci a další jubilantku se nepodařilo na uvedené adrese 
zastihnout. 

 



 

 

K bodu 6/  Předseda seznámil členy komise se zprávou o činnosti MK v roce 2019 a 
byla schválena bez připomínek. 

Dále předal členům návrh Plánu jednání MK s termíny schůzí v roce 2020 a Plán 
činnosti MK na rok 2020. Oba dokumenty byly členy schváleny.  

K bodu 7/  Nové náměty a připomínky nejsou. 
 

   Zapsala paní Topičová,  schválil Šimek.  
 
Příští jednání komise se uskuteční v pondělí  16.3.2020 v 18 hodin 
v Obecním domě   v Ohrazenicích. 


