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Obec Trnava             

                                                                                                    

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva                                                  Trnava 18. 3. 2020 

 

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

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

18. 3. 2020 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Trnavě.  

 

Usnesením č. 215 ze dne 15. 3. 2020 rozhodla vláda o přijetí krizového opatření ve smyslu 

§ 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto opatřením byl 

s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 zakázán volný pohyb osob na 

území České republiky. Z tohoto zákazu stanovila vláda určité taxativní výjimky 

výslovně zmíněné v dotčeném usnesení. Usnesení bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů pod 

č. 85/2020 Sb. Aby vůbec bylo možné uvažovat o konání zasedání zastupitelstva, muselo 

by se jednat o projednání záležitosti související s krizovou situací, typicky o přijetí 

opatření nutných pro ochranu obyvatel před šířením nákazy. Současně se musí jednat 

o záležitost, kterou může rozhodnout pouze zastupitelstvo. 

 

O takovou záležitost se nejedná v případě, že má dojít ke schválení žádosti o poskytnutí 

dotace. Předně platí, že získání dotace nebude nutné k řešení nynější situace, přičemž 

nezbytnost projednání této věci nebude dána tím, že by obec jinak nestihla lhůtu stanovenou 

poskytovatelem dotace pro podání žádosti. Schválení žádosti o poskytnutí dotace obci (a 

její podání) je navíc typickou záležitostí, která spadá do nevyhrazené pravomoci rady obce 

(v obcích, v nichž není rada volena, do pravomoci starosty). Nic tedy nebrání tomu, aby o 

podání žádosti rozhodla rada (starosta), a to i za nynějšího stavu.   

 

I přes výše uvedeno se zastupitelstvo obce rozhodlo provést zasedání formou 

videokonference, z které byl pořízen zvukový záznam. Video konference je uznatelný 

způsob zasedání obecního zastupitelstva. 

 

Přítomní: Vlastimil Bednařík, Martin Kašpárek, Ing. Petr Chmelař, Eva Vajďáková, Ing.  

                  Adam Páleníček, Ing. Tomáš Hubáček, Ing. Jana Chrastinová 

 

Omluveni: Helena Březíková, Jiří Dolanský 

 

Program jednání:     

 

• Zahájení:  

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

většina členů zastupitelstva. Zasedání je tedy usnášeníschopné. Starosta oznámil 
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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:  Ing. Petr Chmelař, Ing Jana Chrastinová 

    Schváleni byli: Ing. Petr Chmelař, Ing Jana Chrastinová 

 

Usnesení č.: 18.3.2020/2 

 

Návrh usnesení: 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Ing. Petr Chmelař, Ing Jana Chrastinová 

 

Pro: 7                                                  Proti: 0                                              Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 18.3.2020/2 bylo schváleno 

 

3. Volba zapisovatele zápisu: Navržena byla paní Eva Vajďáková 

               Schválena byla paní Eva Vajďáková 

 

Usnesení č.: 18.3.2020/3 

 

Návrh usnesení:  

Zapisovatelkou byla zvolena paní Eva Vajďáková 

 

Pro: 7                                                  Proti: 0                                             Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 18.3.2020/3 bylo schváleno.  

 

4. Schválení programu:  
 

                                   5. Majetkové záležitosti obce 

              6. Závěr 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí s předloženým programem. 

 

Usnesení č.: 18.3.2020/4 

 

Pro: 7                                              Proti: 0                                                 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/4 bylo schváleno 

 

5. Majetkové záležitosti obce 
 

5a) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového řízení akce „Obnova mostu 

č. TR-06-M přes potok Trnávka v obci Trnava u Zlína“. Obeslány byly firmy: SWIETELSKY 

stavební s.r.o., Rebound, s.r.o., TM Stav, spol. s r.o., a KKS, spol. s. r.o.. Dále bylo výběrové 

řízení zveřejněno na portálu zadavatele www.trnava.cz.  Nabídky předložil SWIETELSKY 

stavební s.r.o. s cenou 5.578.865,,63Kč bez DPH,  Rebound, s.r.o. s cenou 5.345.489,62Kč 

http://www.trnava.cz/
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bez DPH. TM Stav, spol. s r.o. s cenou 5.487.155,15Kč bez DPH a KKS, spol. s. r.o. s cenou 

5.748.296,60Kč. bez DPH. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na akci „Obnova mostu č. TR-06-M přes 

potok Trnávka v obci Trnava u Zlína“ s firmou Rebound, s.r.o. s cenou 5.345.489,62Kč bez 

DPH. Jediným hodnotícím prvkem byla nejnižší nabídková cena. 

Usnesení č.: 18.3.2020/5a) 

Pro: 7                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 18.3.2020/5a) bylo schváleno 

 

6. Závěr 

 
 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:20  hodin. 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 3. 2020 

 

Zapisovatel: Eva Vajďáková …. …………………...…….. dne: 20. 3. 2020 

 

Ověřovatelé: Ing, Petr Chmelař…….....…….……..……….dne: 20. 3. 2020 

 

           Ing. Jana Chrastinová….......................……... dne: 20. 3. 2020 

 

Starosta obce: Ing. Martin Kašpárek ….……….……….…. dne: 20. 3. 2020 

 
 

 


