Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 15. 3. 2019
Majetkové záležitosti obce
5a) Obecní zastupitelstvo obdrželo výsledky výběrového řízení na zhotovitele „Rozšíření
mostu přes potok Trnávka v obci Trnava u Zlína“. Zadávací řízení bylo umístěno na a
www.trnava.cz . Do soutěže se přihlásily firmy SWIETELSKY stavební spol. s r.o., cenou
1.158.172,-Kč bez DPH, KKS spol. s r.o., cenou 1.214.744,91 Kč bez DPH a firma VAST
TERCIA spol. s r.o., cenou 809.599,54 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na akci „Rozšíření mostu přes potok
Trnávka v obci Trnava u Zlína“ firmou VAST TERCIA za cenu díla 809.599,54,-Kč bez DPH.
Usnesení č.: 15.3.2019/5a)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 15.3.2019/5a) bylo schváleno
5b) Obecní zastupitelstvo obdrželo výsledky výběrového řízení na zhotovitele „PPO Trnava“.
Zadávací řízení bylo umístěno na www.trnava.cz a přímo byly obeslány 3 firmy. ENVICONS
s.r.o. s cenou 861.900,00 Kč bez DPH. Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. s cenou 919.340,Kč a Atelier Fontes, s.r.o. s cenou 968.250,-Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na akci „PPO Trnava“ s firmou
ENVICONS s.r.o. s cenou 1.005.996,92 Kč bez DPH.
Usnesení č.: 15.3.2019/5b)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 15.3.2019/5b) bylo schváleno
5c)Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového řízení pro nové www stránky
obce. Do výběrového řízení se přihlásilo 9 firem. Z hlediska nákladů na tvorbu a provoz webu
v příštích deseti letech byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka firmy Webnia, s.r.o. s cenou
39.000,-Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí s výsledky výběrového řízení pro nové www stránky obce
firmou Webnia, s.r.o..
Usnesení č.: 15.3.2019/5c)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15.3.2019/5c) bylo schváleno
5d)Obecní zastupitelstvo obdrželo pouze jednu nabídku na obsazení nebytových prostor
v budově č. p. 18 v majetku obce Trnava (budova HAF). Nabídku předložila paní Radka
Manďáková, která hodlá nebytové prostory využít jako kadeřnictví. Paní Radka Mahďáková
navrhuje provedení úprav provozních prostor v celkové částce 100.000,-Kč ve vlastní režii.
Požaduje výši nájemného 1,-Kč/rok po dobu čtyř let a dále prodloužení nájmu do roku 2027 za
cenu nájmu 2.000,-Kč/měsíc navýšenou o roční inflaci.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s paní Radkou Manďákovou za výše
uvedených podmínek. Rozpočet stavebních úprav bude nedílnou součástí nájemní smlouvy.
Usnesení č.: 15.3.2019/5d)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 15.3.2019/5d) bylo schváleno
5e)Obecnímu zastupitelstvu byla předložena smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č.
SML/0126/19 se Zlínským krajem, ŘSZK příspěvková organizace z důvod zhotovení stavby
„Trnava-autobusová zastávka u ZŠ“.
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Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou smlouvou s ŘSZK.
Usnesení č.: 15.3.2019/5e)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 15.3.2019/5e) bylo schváleno
5f)Obecnímu zastupitelstvu byla předložena smlouva s obcí Ostrata, Smlouva o ukládání
biologicky rozložitelných zbytků biomasy na rok 2019.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s obcí Ostrata, Smlouva o ukládání
biologicky rozložitelných zbytků biomasy na rok 2019.
Usnesení č.: 15.3.2019/5f)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 15.3.2019/5f) bylo schváleno
5g)Obecní zastupitelstvo obdrželo sdělení a smlouvu o poskytnutí dotace RP12-19 Dotace
obcím pro JSDH obcí Zlínského kraje ve výši 127.000,-Kč.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace RP12-19 Dotace obcím pro JSDH obcí
Zlínského kraje ve výši 127.000,-Kč.
Usnesení č.: 15.3.2019/5g)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 15.3.2019/5g) bylo schváleno
5h) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace panu Petru Zvolenskému na
Velikonoční nohejbalový turnaj trojic o částku 5.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s udělením dotace ve výši 3.000,-Kč na Velikonoční
nohejbalový turnaj trojic.
Usnesení č.: 15.3.2019/5h)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 15.3.2019/5h) bylo schváleno
5ch)Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o pacht (pronájem) pozemku p. č. 20/12 k. ú. Trnava
v majetku obce Trnava.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru pachtu pozemku p. č. 20/12 k. ú.
Trnava u Zlína v majetku obce Trnava.
Usnesení č.: 15.3.2019/5ch)
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 15.3.2019/5ch) bylo schváleno
5i) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o schválení účetní závěrky Mateřské školy Trnava
za rok 2018 a přidělení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu a fondu
odměn.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrky Mateřské školy Trnava za rok 2018.
Hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 15.963,35,-Kč byl převeden do rezervního fondu
9.835,35 Kč a fondu odměn 6.128,-Kč.
Usnesení č.: 15.3.2019/5i)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 15.3.2019/5i) bylo schváleno
5j) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o schválení účetní závěrky Základní školy Trnava
za rok 2018 a přidělení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu.
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Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrky Základní školy Trnava za rok 2018.
Hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 1.059,34 Kč byl převeden do rezervního fondu.
Usnesení č.: 15.3.2019/5j)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 15.3.2019/5j) bylo schváleno
5k) Organizátoři Rallysprint Kopná žádají o povolení udělení souhlasu s konáním průjezdu
rychlostní zkoušky dne 13. 4. 2019 od 11:00 do 16:30 hodin. Omezení se týká komunikace
III/4893 ve směru od Podkopné Lhoty do Trnava-Rozcestí, do Trnava-Hořansko-točna silnice
III/4894 a následně po místní komunikaci Trnava-Hořansko-točna směr Koliba-Všemina.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s konáním Rallysprintu Kopná za podmínek:
Akce se uskuteční dne 13. 4. 2019 v časovém úseku od 11:00 hod. do 16:30 hod. OZ souhlasí
se dvěma průjezdy.
Způsob zajištění bezpečnosti v průběhu konání akce: Pořadatel akce zajistí informovanost
obyvatel obce (zavazujeme se, že všechny občany a vlastníky staveb k individuální rekreaci
seznámíme nejpozději 1 kalendářní týden před konáním akce s bezpečnostními pokyny,
přesnými údaji o uzávěrách trati a průjezdu soutěžních vozidel. V materiálech bude uveden
kontakt na vedoucího RZ, na kterého se lidé budou moci obrátit. Pořadatel akce poskytne
přednostní zdravotní zásah i pro neúčastníky rally, za cenu přerušení podniku. Podél celé trati
rychlostní zkoušky budou rovněž vyvěšeny upozornění o konání rally. Seznamovací jízdy
účastníků rally budou probíhat za dohledu pořadatelů a Policie ČR. Veškeré specifické dotazy
týkající se bezpečnosti je možno vznášet na ředitele rally pana Josefa Minaříka. Nejpozději 1
týden před konáním akce doložíme na obecní úřad pojištění závodu s garancí odstranění
případných škod a následků, popřípadě oprav komunikací. Tyto situace hlaste řediteli rally panu
Josefu Minaříkovi. V dostatečném předstihu před soutěží (nejpozději 14 dnů před konáním
akce) budou na obecní úřad dodány tiskové materiály, které budou obsahovat časový
harmonogram závodu, mapu s časy dopravních uzavírek, mapu a zabezpečení obce během
rychlostní zkoušky. Řádné rozmístění dopravního značení a pořadatele podél celé trati. Po
skončení rally vyčistíme neprodleně okolí trati rychlostní zkoušky od odpadků po divácích a
věcí souvisejících s pořádáním rally. Do 3 dnů po skončení rally provede pořadatel společně se
starostou obce fyzickou prohlídku obecních komunikací, kdy se zavazuje, že veškerá poškození
opraví v termínu do 14 dnů od skončení akce a povrch komunikací bude nejméně ve stejné
kvalitě, jako před samotným konáním akce či před seznamovacími jízdami. Pořadatel doloží
přílohu k žádosti, grafické znázornění rychlostní zkoušky. OZ důrazně upozorňuje pořadatele,
aby osobně seznámil majitele pozemků v místní části Papradná (od křižovatky na Všeminu)
s průběhem rally a zajistili pořadatelskou službu, aby nedocházelo k neoprávněným vstupům a
ničení soukromých nemovitostí.
Usnesení č.: 15.3.2019/5k)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 15.3.2019/5k) bylo schváleno
5l) Kresta Racing s.r.o. žádá o povelení testování závodních vozů v úseku Trnava Čertová –
Všemina.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s konáním testování závodních vozů Kresta Racing s.r.o.
na místních komunikacích obce za podmínek:
Akce se uskuteční v časovém úseku od 09:00 hod. do 12:30 hod..
Způsob zajištění bezpečnosti v průběhu konání akce: Pořadatel akce zajistí informovanost
obyvatel obce (zavazujeme se, že všechny občany a vlastníky staveb k individuální rekreaci
seznámíme nejpozději 1 kalendářní týden před konáním akce s bezpečnostními pokyny,
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přesnými údaji o uzávěrách trati a průjezdu testovaných vozidel. Řádné rozmístění dopravního
značení a pořadatele podél celé trati.
Usnesení č.: 15.3.2019/5l)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 15.3.2019/5l) bylo schváleno

Organizační záležitosti obce
6a) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost manželů Janů o vybudování veřejného osvětlení
k domu č. p. 411.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s umístěním VO na p. č. 3080/2 k. ú. Trnava u Zlína
v majetku obce Trnava.
Usnesení č.: 15.3.2019/6a)
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 15.3.2019/6a) nebylo schváleno
6b) Zastupitelstvo obce Trnava obdrželo žádost Města Fryšták o poskytnutí finančního
příspěvku na provoz a činnost Obvodního oddělení Policie ČR ve Fryštáku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na provoz a
činnost Obvodního oddělení Policie ČR ve Fryštáku.
Usnesení č.: 15.3.2019/6b)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 15.3.2019/6b) bylo schváleno
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