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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 26. 10. 2018 
 

Určení počtu členů kulturní a sociálního výboru 

 
5a) Starosta obce úvodem tohoto bodu informoval o možnosti zřídit sociální a kulturní  výbor  

[§ 117 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích]. Počet členů sociálního výboru je navržen 

pěti členný a kulturní výbor je navržen jako pětičlenný. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Starosta obce navrhuje ustavit kulturní a sociální výbor s pěti členy v každém výboru. 

Usnesení č.: 26.10.2018/5a) 

Pro: 9                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 23.8.2018/5a) bylo schváleno 

Volba předsedy kulturního výboru 
6a) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kulturního  

výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jana Chrastinová navrhla zvolit 

do funkce předsedy kulturního výboru Evu Vajďákovou. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvu obce Trnava volí předsedou kulturního výboru paní Evu Vajďákovou. 

Usnesení č.: 26.10.2018/6a) 

Pro: 8                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 1  

Usnesení č. 6.10.2018/6a) bylo schváleno 

Volba předsedy sociálního výboru 

7a) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy sociálního 

výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Eva Vajďáková navrhla zvolit do 

funkce předsedy sociálního výboru Janu Chrastinovou. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvu obce Trnava volí předsedou sociálního výboru paní Janu Chrastinovou. 

Usnesení č.: 26.10.2018/7a) 

Pro: 8                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 1 

Usnesení č. 26.10.2018/7a) bylo schváleno 

Volba členů kulturního výboru 

8a) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturního  výboru. 

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Vlastimil Bednařík navrhl zvolit členem 

kulturního výboru Dagmar Gerychovou, Veroniku Březíkovou, Petru Výmolovou a Marii 

Štěpaníkovou.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 

své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava volí za členy kulturní komise Dagmar Gerychovou, Veroniku 

Březíkovou, Petru Výmolovou a Marii Štěpaníkovou.   

Usnesení č.: 26.10.2018/8a) 

Pro: 9                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 26.10.2018/8a) bylo schváleno 

9. Volba členů sociálního výboru 
9a) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy sociálního  výboru. 

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Vlastimil Bednařík navrhl zvolit členem 

sociálního výboru Jarmilu Sovjákovou, Ludmilu Rajmanovou, Marii Kalivodovou a Oldřišku 
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Slováčkovou.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 

své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava volí za členy sociální komise Jarmilu Sovjákovou, Ludmilu 

Rajmanovou, Marii Kalivodovou a Oldřišku Slováčkovou. 

Usnesení č.: 26.10.2018/9a) 

Pro: 9                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 26.10.2018/9a) bylo schváleno 

Předsedkyně kulturního a sociálního výboru budou odměňovány dle usnesení 

VI.13.26.10.2018 ze dne 26.10.2018. Členství v kulturním a sociálním výboru je čestné. 

10. Majetkové záležitosti obce 
10a) Obecní zastupitelstvo byl předložen návrh Příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru 

investora stavby „Základní škola Trnava – úprava budovy“  firmy K Projekt Kročil a Belžík, 

projekční kancelář za cenu 72.000,-Kč bez DPH. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru 

investora stavby „Základní škola Trnava – úprava budovy“  firmy K Projekt Kročil a Belžík, 

projekční kancelář za cenu 72.000,-Kč bez DPH. 

Usnesení č.: 26.10.2018/10a) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 26.10.2018/10) bylo schváleno 

10b) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Marcely Gerychvé o prodloužení nájemní 

smlouvy v bytovém domě č. p. 314. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Marcely Gerychové dle usnesení  

č.: 28.3.2018/5r) ze dne 28.3.2018. 

Usnesení č.: 16.10.2018/10b) 

Pro: 9                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 26.10.2018/10b) bylo schváleno 

10c) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost ředitelky ZŠ Trnava jako svého zřizovatele o 

čerpání z Fondu reprodukce investičního majetku ve výši 120.000,-Kč. Z důvodu oprav a 

výměny podlahové krytiny a malování na I. stupni. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s čerpáním z Fondu reprodukce investičního majetku ve výši 

120.000,-Kč. Z důvodu oprav a výměny podlahové krytiny a malování na I. stupni. 

Usnesení č.: 26.10.2018/10c) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 26.10.2018/10c) bylo schváleno 

10d) Obec Trnava obdržela od obce Podkopná Lhota částku 50.000,-Kč v rámci uzavřené 

smlouvy O školském obvodu. Starosta obce navrhuje tuto částku převést na účet ZŠ Trnava. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s převodem částky na účet ZŠ Trnava. 
Usnesení č.: 26.10.2018/10d) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 26.10.2018/10d) bylo schváleno 

10e) Zastupitelstvo obce obdrželo žádost ředitelky ZŠ na schválení sponzorského daru ve výši 

4.500,-Kč na akci Trnavský vrch – 26. ročník. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím sponzorského daru ve výši 4.500,-Kč na akci 

Trnavský vrch – 26. ročník. 
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Usnesení č.: 26.10.2018/10e) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 26.10.2018/10e) bylo schváleno 

10f) Zastupitelstvo obce obdrželo žádost ředitelky MŠ o schválení neinvestiční účelové dotace 

ze státního rozpočtu kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009330 na 

částku ve výši 397.120,-Kč.  

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí  neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu 

kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009330 na částku ve výši 397.120,-

Kč.  

Usnesení č.: 26.10.2018/10f) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 26.10.2018/10f) bylo schváleno 

10g) Zastupitelstvo obce obdrželo výpověď z nájmu nebytových prostor v č. p. 18 od 

stávajícího nájemce paní Andrey Mozgové. 

10h) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o nájem nebytových prostor v domě č. p. 18 od 

pana Jaroslava Škrabany. Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh vyhlášení výběrového 

řízení na obsazení nebytových prostor v domě č. p. 18.      

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí vyhlášením výběrového řízení na obsazení nebytových prostor 

v domě č. p. 18. 

Usnesení č.: 26.10.2018/10h) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 26.10.2018/10h) bylo schváleno 

10ch) |Obec Trnava bude zastupovat na setkáních MaS Vizovicko Slušovicko a SDO 

Mikroregionu Slušovicko starosta a místostarosta obce. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zastupováním starostou a místostarostou obce. 

Usnesení č. 26.10.2018/10ch) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č. 26.10.2018/10ch) bylo schváleno 

10i) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh provádění zimní údržby panem Pavlem 

Černochem za cenu 600,-Kč/hod. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prováděním zimní údržby panem Pavlem Černochem za cenu 

600,-Kč/hod. 

Usnesení č. 26.10.2018/10i) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č. 26.10.2018/10i) bylo schváleno 

10j) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh vypsání výběrového řízení na uvolněné 

nebytové prostory v č. p. 18. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na uvolněné nebytové prostory 

v č. p. 18. 

Usnesení č. 26.10.2018/10j) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č. 26.10.2018/10j) bylo schváleno 
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10k) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh vypsání výběrového řízení na obsazení 

nového sociálního bytu v č. p. 314. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na obsazení nového sociálního 

bytu v č. p. 314. 

Usnesení č. 26.10.2018/10k) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č. 26.10.2018/10k) bylo schváleno 

10l) Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 10/2018 a to: 

navýšení příjmů o 3.103.125,-: 

dotace kompostéry 5,- Kč pol. 4216 UZ 106515974, prodané pozemky 714.000,- Kč odpa. 

3639 pol. 3111., průtoková dotace MŠ 397.120,- Kč odpa 4113 UZ 103533063 a UZ 

103133063, prodej akcií ČS 1.992.000,- Kč odpa 6409 pol. 3201 

Snížení příjmů o 1.439.301,18,-: 

dotace na sociální byt pol. 4216 UZ 107117968 73.278,85, pol. 4216 UZ 107517969 

1.245.740,33, pol. 4216 UZ 107117015 6.682,5 a pol. 4216 UZ 107517016 113.602,5 

Snížení výdajů o 26.180.000,-: 

dotace včelaři 30.000,- Kč odpa. 3421 pol. 5222, dotace myslivci 15.000,- Kč odpa 3429 pol. 

5222, dotace Kolík 7.000,- Kč odpa 3429 pol. 5229, sport děti 7.000,- Kč odpa 3421 pol. 

5169, nohejbal. turnaj 2.000,- Kč odpa 3419 pol 5229, dary 9.000,- Kč odpa 3522 pol. 5222, 

odpad 4350 pol. 5223, odpa 4379 pol. 5222, opravy park 4.000,- Kč odpad 3429 pol. 5171, 

dotace hasiči 5.000,- Kč odpa 5512 pol. 5222, opravy nebyt. prostor 2.000,- odpa 3613 pol. 

5171, zeleň v obci 9.000,- Kč odpa 3745 pol. 5169, investice HZ 7.000.000,- Kč odpa, 

investice v ZŠ 19.000.000,- Kč odpa 3113 pol. 6121, plocha před ZŠ investice 90.000,- Kč 

odpa 3412 pol. 6121 

Navýšení výdajů o 4.227.120,-: 

zpravodaj 30.000,- odpa 3349 pol. 5139, dar za železo – Lyžaři 10.000,- Kč odpa.3419 pol. 

5222, investice na sběrný dvůr 8.000,- Kč odpa 3729 pol. 6121, vítání občánků 8.000,- odpa 

3349 pol. 5492, VO investice 18.000,- Kč odpa 3631 pol. 6121, NO 16.000,- odpa 3721 pol. 

5169, provozní dotace ZŠ 50.000,- Kč odpa 3113 pol. 5331, průtoková dotace MŠ 397.120,- 

Kč odpa 3111 5336 UZ 103533063 a UZ 103133063, nádstavba v ZŠ 3.600.000,- odpa 3113 

pol. 6121, práce v lese 90.000,- Kč odpa 1032 pol. 5169 

Snížení financování 19.000.000,- úvěr pol. 8123 

Oprava UZ u soc. bytu: odpa 3612 6121 -40.000,- Kč, odpa 3612 6121 UZ 107517969, UZ 

107117968 a UZ 1071 + 40.000,-Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 10/2018. 

Usnesení č.: 26.10.2018/10l) 

Pro: 8                                                            Proti: 0                                               Zdržel se: 1  

Usnesení č.: 26.10.2018/10l) bylo schváleno 

Organizační záležitosti obce 
11a) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost ředitelky ZŠ Trnava o povolení výjimky 
zřizovatelem z počtu žáků v ZŠ dle § 23 odst. 3 zák. 561/2004 Sb., školského zákona a § 4 

vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Dále byla předána Výroční zpráva o činnosti 

ZŠ Trnava.  

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s povolením výjimky zřizovatelem z počtu žáků v ZŠ dle § 23 

odst. 3 zák. 561/2004 Sb., školského zákona a § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a zavazuje se k povinnosti hradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost ZŠ Trnava 
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dle § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona a bere na Vědomí Výroční zprávu o 

činnosti. ZŠ Trnava. 

Usnesení č.: 26.10.2018/11a) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č. 26.10.2018/11a) bylo schváleno 

11b) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh pověření zastupitele obce, jako určeného zastupitele 

ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu, tj. Městským úřadem Vizovice, odborem 

stavebního úřadu, ve smyslu § 47, § 51 a § 53 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu celého volebního období 2018-

2022. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh a pověřuje starostu obce, jako určeného zastupitele ke 

spolupráci s pořizovatelem územního plánu, tj. Městským úřadem Vizovice, odborem 

stavebního úřadu, ve smyslu § 47, § 51 a § 53 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu celého volebního období 2018-

2022. 

Usnesení č.: 26.10.2018/11b) 

Pro: 8                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 26.10.2018/11b) bylo schváleno 

11c) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena „Směrnice – Zásady pro pronajímání 

sociálního bytu ve vlastnictví Obce Trnava“. 

Návrh usnesení:  

Obecní zastupitelstvo se seznámilo s předloženou „Směrnicí – Zásady pro pronajímání 

sociálního bytu ve vlastnictví Obce Trnava“ a souhlasí s jejím zněním. Směrnice bude vedena 

pod pořadovým číslem 28., vnitřních směrnic obce Trnava. 

Usnesení č.: 26.10.2018/11c) 

Pro: 8                                                             Proti: 0                                            Zdržel se: 1  

Usnesení č.: 26.10.2018/11c) bylo schváleno 

 

 
 


