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Obec Trnava             

                                                                                                    

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva                                                    Trnava 7. 2. 2020 

 

Starosta obce Trnava zahájil dle § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění 

pozdějších změn a doplňků veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 

7. 2. 2020 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Trnavě. 

 

Přítomní: Vlastimil Bednařík, Helena Březíková, Martin Kašpárek, Ing. Petr Chmelař, Jiří  

                  Dolanský, Eva Vajďáková, Ing. Adam Páleníček, Ing. Tomáš Hubáček, Ing. Jana  

                  Chrastinová 

Omluveni:  

Program jednání:     

 

• Zahájení:  

Starosta obce (předsedající) zahájil jednání OZ a konstatoval, že je přítomná nadpoloviční 

většina členů zastupitelstva. Zasedání je tedy usnášeníschopné. Starosta oznámil 

zastupitelstvu, že zápis z předchozího jednání byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné 

námitky, a proto se zápis považuje za schválený.  

 

• Volba ověřovatelů zápisu:  

      Navrženi byli:  Jiří Dolanský, Eva Vajďáková 

    Schváleni byli: Jiří Dolanský, Eva Vajďáková 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/2 

 

Návrh usnesení: 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Jiří Dolanský, Eva Vajďáková 

 

Pro: 7                                                  Proti: 0                                              Zdržel se: 2 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/2 bylo schváleno 

 

3. Volba zapisovatele zápisu: Navržena byla paní Helena Březíková 

               Schválena byla paní Helena Březíková 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/3 

 

Návrh usnesení:  

Zapisovatelkou byla zvolena paní Helena Březíková. 

 

Pro: 8                                                  Proti: 0                                             Zdržel se: 1 
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Usnesení č.: 7.2.2020/3 bylo schváleno.  

 

4. Schválení programu:  
 

                                   5. Majetkové záležitosti obce 

   6. Organizační záležitosti obce 

   7. Různé  

              8. Diskuze 

              9. Závěr 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí s předloženým programem. 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/4 

 

Pro: 9                                              Proti: 0                                                 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/4 bylo schváleno 

 

5. Majetkové záležitosti obce 
 

5a)Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na odsouhlasení vypsání výběrového řízení 

Obnova obecního majetku poškozeného přívalovými dešti v roce 2019: " Most přes potok 

Trnávka v místní části Ke školce v Obci Trnava u Zlína, jeho financování a udělení souhlasu 

s podáním žádosti o dotaci.  

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení Obnova obecního majetku 

poškozeného přívalovými dešti v roce 2019: " Most přes potok Trnávka v místní části Ke 

školce v Obci Trnava u Zlína, jejich financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o 

dotaci. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5a) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.2.2020/5a) bylo schváleno 

5b) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového řízení Modernizace 

multimediální učebny ZŠ Trnava. Obeslány byly firmy: Vybavení škol, s.r.o., AutoCont CZ, 

a.s., ARATEC GROUP, s.r.o., Veo CAC, s.r.o. a KDZ, spol. s r.o.. Nabídky předložil 

AutoCont, a.s. s cenou 962.581,-Kč bez DPH a KDZ, spol. s r.o. s cenou 945.897,-Kč bez 

DPH. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na akci Modernizace multimediální 

učebny ZŠ Trnava s firmou KDZ, spol. s r.o. s cenou 945.897,-Kč bez DPH. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5b) 

 

Pro: 9                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 7.2.2020/5b) bylo schváleno 
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5c)Obecnímu zastupitelstvu byla předložena Technickoekonomická studie „Zásobování obce 

Trnava pitnou vodou“, která řeší alternativní napojení na úpravnu Klečůvka, tedy VaK Zlín a 

úpravnu Karolínka, tedy Vak Vsetín.  

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zásobováním obce Trnava z úpravny Karolínka a to 

z důvodu nižších ekonomických nákladů a absencí přečerpávacích stanic. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5c) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/5c) bylo schváleno 

5d)Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na změnu Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací (PRVKUK) a jeho předložení ke schválení zastupitelstvu Zlínského Kraje. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKUK) a 

jeho předložení ke schválení zastupitelstvu Zlínského Kraje. Změna se týká napojení obce na 

úpravnu Karolínka. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5d)  

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/5d) bylo schváleno 

5e)Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na odsouhlasení vypsání výběrového řízení na 

projektanta akce Zásobování obce Trnava pitnou vodou jeho financování a udělení souhlasu 

s podáním žádosti o dotaci.  

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na projektanta akce Zásobování 

obce Trnava pitnou vodou jeho financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5e) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.2.2020/5e) bylo schváleno 

5f) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek nabídkového řízení na projekt „Rozvoj 

odborného vzdělávání Základní škola Trnava II.“ Nabídky podal: K PROJEKT, s.r.o. s cenou 

628.400,-Kč bez DPH, PassiveArchitecture, s.r.o. s cenou 663.400,-Kč bez DPH a BOOZ 

Zlín, s.r.o. s cenou 682.400,-Kč bez DPH.  

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo odkládá rozhodnutí. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5f) 

Pro: 8                                                               Proti: 8                                            Zdržel se: 1 

Usnesení č. 7.2.2020/5f) bylo schváleno 
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5g) Organizátoři Rallysprint Kopná žádají o povolení udělení souhlasu s konáním průjezdu 

rychlostní zkoušky dne 9. 5. 2020 od 10:00 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 9. 5. 2020 v časovém úseku od 10:00 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.: 7.2.2020/5g 

Pro: 8                                                             Proti: 0                                              Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/5g) bylo schváleno 

5h) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na ukončení vysílání kabelové televize Trnava 

v souladu s ustanovením čl. X., bod 3., smlouvy č. 04/2018/IK ze dne 7.8.2018 ke dni 31.5.2020 

a to z důvodu zrušení signálu DVBT. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s ukončením vysílání  kabelové televize Trnava v souladu 
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s ustanovením čl. X., bod 3., smlouvy č. 04/2018/IK ze dne 7.8.2018 ke dni 31.5.2020 a to 

z důvodu zrušení signálu DVBT. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5h) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.2.2020/5h) bylo schváleno 

5ch) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na ukončení vysílání infokanálu kabelové televize 

Trnava v souladu s ustanovením čl. X., bod 3., smlouvy č. 047/07/TKR/SP  ze dne 31.5.2020 

ke dni 31.5.2020 a to z důvodu zrušení signálu DVBT. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s ukončením vysílání infokanálu kabelové televize Trnava 

v souladu s ustanovením čl. X., bod 3., smlouvy č. 047/07/TKR/SP  ze dne 31.5.2020 ke dni 

31.5.2020 a to z důvodu zrušení signálu DVBT. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5ch) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.2.2020/5ch) bylo schváleno 

5i) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena obcí Podkopná Lhota smlouva o dodávce pitné 

vody pro Sběrný dvůr Trnava. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s předloženou smlouvou o dodávce pitné vody pro 

Sběrný dvůr Trnava. 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/5i) 

 

Pro: 9                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 7.2.2020/5i) bylo schváleno 

 

5j) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací 

v místní části Ludkovy. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s předloženou smlouvou o odvádění odpadních vod 

kanalizací v místní části Ludkovy. 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/5j) 

 

Pro: 9                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 7.2.2020/5j) bylo schváleno  

 

5k) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno panem L. Macíkem o prodej části cca 40 m2 pozemku 

p. č. 3076/11 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. 

Návrh usnesení: 
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Obecní zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru prodej části cca 40 m2 pozemku p. č. 

3076/11 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/5k) 

 

Pro: 9                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 7.2.2020/5k) bylo schváleno  

 

5l) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno panem M. Bořutou:  

o prodej pozemku p. č. 2193 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava, 

o prodej pozemku p. č. 2210/4 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava, 

o prodej pozemku p. č. 2197 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava a 

o prodej pozemku p. č. 2198 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. Pozemky jsou 

v současné době dlouhodobě propachtovány. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru prodeje: 

pozemku p. č. 2193 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava, 

pozemku p. č. 2210/4 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava, 

pozemku p. č. 2197 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava a 

pozemku p. č. 2198 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava.  

 

Usnesení č.: 7.2.2020/5l) 

 

Pro: 8                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 1  

 

Usnesení č.: 7.2.2020/5l) bylo schváleno  

 

5m) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno panem M. Júngrem o prodej: 

části pozemku p. č. 20/12 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava a 

části pozemku p. č. 3059/1 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. 

Pozemky jsou v současné době dlouhodobě propachtovány. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje: 

části pozemku p. č. 20/12 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava a 

části pozemku p. č. 3059/1 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/5m) 

 

Pro: 8                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 1  

 

Usnesení č.: 7.2.2020/5m) nebylo schváleno  

 

5n) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na prodej podílových listů Amundi. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje podílových listů Amundi. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5n) 
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Pro: 8                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 1  

 

Usnesení č.: 7.2.2020/5n) bylo schváleno  

 

5o) TJ Sokol Trnava požádal o poskytnutí dotace na celoroční činnost v roce 2020 ve výši 

60.000,- Kč.   

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost v roce 2020 ve výši 

30.000,- Kč. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5o) 

Pro: 8                                                                 Proti: 0                                           Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/5o) bylo schváleno 

5p) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou ZŠ Trnava o schválení kalkulace 

nájemného tělocvičny školy pro rok 2020. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje kalkulaci nájemného tělocvičny školy 380,-Kč/hodina.  

 

usnesení č.:  7.2.2020/5p) 

 

Pro: 9                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 7.2.2020/5p) bylo schváleno  

 

5r) 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, 

přesnými údaji o uzávěrách trati a průjezdu testovaných vozidel. Řádné rozmístění dopravního 

značení a pořadatele podél celé trati.  

Usnesení č.: 7.2.2020/5r) 

Pro: 8                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/5r) bylo schváleno 

5s) Obecnímu zastupitelstvu byly předloženy nabídky na zastínění střešních oken ZŠ Trnava. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava nesouhlasí se zastíněním střešních oken roletou/markýzou. 
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Usnesení č.: 7.2.2020/5s) 

 

Pro: 9                                                     Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/5s) bylo schváleno 

 

5t) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh, aby pozemky  p.č.903/2, 904/10, 929/2 a 

923/3 v k. ú. Trnava u Zlína , zapsané v KN na LV 10001 pro Obec Trnava, které se nachází 

v lokalitě B16 schválené v ÚP Trnava (Územní studie – listopad 2012) pro výstavbu  

individuálního bydlení, jsou určeny pouze pro uložení následujících inženýrských sítí: NN 

rozvody el. energie, dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovodu, plynu a kabelové televize. 

Alternativní přístupová komunikace do zastavitelného území, která je navržena ve schválené 

Územní studii Trnava -  lokalita B16, z listopadu 2012, na výše uvedených pozemcích již 

realizována nebude. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem, aby pozemky  p.č.903/2, 904/10, 

929/2 a 923/3 v k. ú. Trnava u Zlína , zapsané v KN na LV 10001 pro Obec Trnava, které se 

nachází v lokalitě B16 schválené v ÚP Trnava (Územní studie – listopad 2012) pro výstavbu  

individuálního bydlení, jsou určeny pouze pro uložení následujících inženýrských sítí: NN 

rozvody el. energie, dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovodu, plynu a kabelové televize. 

Alternativní přístupová komunikace do zastavitelného území, která je navržena ve schválené 

Územní studii Trnava -  lokalita B16, z listopadu 2012, na výše uvedených pozemcích již 

realizována nebude. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5t) 

 

Pro: 8                                                               Proti: 1                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/5t) bylo schváleno  

 

5u) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena žádost o schválení přijatých darů na ŠVP, letní 

tábor, Trnavský běh v celkové výši 140.500,-Kč. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou žádostí o schválení přijatých darů na ŠVP, letní 

tábor, Trnavský běh v celkové výši 140.500,-Kč. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5u) 

 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/5u) bylo schváleno  

 

5v) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy jednoduchého vypořádání 

autorských práv za hudební produkce pořádané obcí a jejich složek prostřednictvím Sdružení 

místních samospráv a Ochranného svazu autorského. 
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Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem smlouvy jednoduchého vypořádání 

autorských práv za hudební produkce pořádané obcí a jejich složek prostřednictvím Sdružení 

místních samospráv a Ochranného svazu autorského prostřednictvím balíčku „Obec 2“. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5v) 

 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/5v) bylo schváleno 

6. Organizační záležitosti obce 

6a1)Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana M. Bořuty o změnu  pořízení změny územního 

plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 2196/4, 2196/2, 2196/3 a p. č. 2196/1 k. ú. 

Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana M. Bořutu a to z důvodu, že 

pozemky se nachází v záplavovém území Q100 a v ochranném pásmu lesa .  

Usnesení č.: 7.2.2020/6a1) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a1) bylo schváleno 

 

6a2)Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní M. Spáčilové o změnu  pořízení změny 

územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 226/2, 232/3, 227/1, 232/8, 229/1, 

236/5 a p. č. 236/10 k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ÚP ve prospěch paní M. Spáčilové z důvodu 

neexistence vlastního přístupu na veřejnou komunikaci. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a2) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a2) bylo schváleno 

6a3) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Z. Gerži o změnu  pořízení změny územního 

plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 1884/1, 1921/21 a p. č. 1921/26 k. ú. Trnava u 

Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana Z. Gerži a to z důvodu, že 

pozemky se nachází v záplavovém území Q100 a v ochranném pásmu lesa.  

Usnesení č.: 7.2.2020/6a3) 
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Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a3) bylo schváleno 

6a4) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana S. Matůšů o změnu  pořízení změny územního 

plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 1157/1, 1157/2, 1199/1 a p. č. 1199/2 k. ú. 

Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana S. Matůšů. Z ploch bude vyňata 

část v ochranném pásmu lesa. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a4) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a4) bylo schváleno 

6a5) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost manželů Zvolenských o změnu  pořízení změny 

územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 2953/2, 2953/1 a p. č. 2948/10 k. ú. 

Trnava u Zlína plochy biokoridru LBK200073 na plochu individuálního bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ÚP ve prospěch manželů Zvoleských z důvodu 

stávajícího umístění biokoridoru a ochranného pásma lesa. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a5) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a5) bylo schváleno 

6a6) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana M. Fottery o změnu  pořízení změny územního 

plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 1721/1, 1722 a p. č. 1723 k. ú. Trnava u Zlína 

plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana M. Fottery. Z ploch bude vyňata 

část v ochranném pásmu VN. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a6) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a6) bylo schváleno 

6a7) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana M. Onderky o změnu  pořízení změny 

územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 2693/3  k. ú. Trnava u Zlína plochy 

zemědělské na plochu individuálního bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana M. Onderky. Plochy budu 

redukovány v adekvátním plošném rozsahu. 
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Usnesení č.: 7.2.2020/6a7) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a7) bylo schváleno 

6a8) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana P. Polácha o změnu  pořízení změny územního 

plánu Trnava a to funkční využití pozemků  p. č. 2693/4 k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské 

na plochu individuálního bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana P. Polácha. Plochy budu 

redukovány v adekvátním plošném rozsahu. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a8) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a8) bylo schváleno 

6a9) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana P. Polácha o změnu  pořízení změny územního 

plánu Trnava a to funkční využití pozemků  p. č. 2692 a p. č. 2693/2 k. ú. Trnava u Zlína plochy 

zemědělské na plochu individuálního bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana P. Polácha z důvodu 

neexistence vlastního přístupu na veřejnou komunikaci. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a9) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a9) bylo schváleno 

6a10) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Mgr. R. Kořenek o změnu  pořízení změny 

územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků  p. č. 2755/3, 2755/11 a p. č. 2757/2 k. ú. 

Trnava u Zlína plochy individuální bytové zástavby BI č. 4 na plochy smíšené individuální  i 

hromadné bytové zástavby. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana Mgr. M. Kořenka a 

ponechává plochu BI č. 4 v původním stavu a funkci. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a10) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a10) bylo schváleno 

6b) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana L. Štěpána o prodloužení nájemní smlouvy 

v bytovém domě č. p. 326. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu pana L. Štěpána do 31 .1. 2021. 
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Usnesení č.: 7.2.2020/6b) 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/6b) bylo schváleno 

 
6c) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana R. Vajďáka o prodloužení nájemní smlouvy 

v bytovém domě č. p. 326. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu pana R. Vajďáka do 31 .1. 2021. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6c) 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/6c) bylo schváleno 

6d) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o změnu stanov DSO - Mikroregionu Slušovicko v 

čl. VIII. - odstavec 3 - Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj 

podpis předseda svazku a v případě nepřítomnosti předsedy pak místopředseda svazku.  

Návrh usnesení: 

Obec Trnava schvaluje změnu stanov DSO - Mikroregionu Slušovicko v čl. VIII. - odstavec 3 

- Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda svazku a 

v případě nepřítomnosti předsedy pak místopředseda svazku.  

Usnesení č.: 7.2.2020/6d) 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/6d) bylo schváleno 

 

 

7. Různé: 

 

8. Diskuse: 

 

9. Závěr:  

 

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30  hodin. 

Zápis byl vyhotoven dne: 10. 2. 2020 

 

Zapisovatel: Helena Březíková …. …………………...….. dne: 10. 2. 2020 

 

Ověřovatelé: Eva Vajďáková…….....…….……..…………dne: 10. 2. 2020 

 

           Jiří Dolanský…...........................….………... dne: 10. 2. 2020 

 

Starosta obce: Ing. Martin Kašpárek ….……….……….…. dne: 10. 2. 2020 


