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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 8. 2. 2019 
Majetkové záležitosti obce 
5a) Obecní zastupitelstvo obdrželo výsledky výběrového řízení na zhotovitele „Rozvoj 

odborného vzdělávání ZŠ Trnava – konektivita“. Zadávací řízení bylo umístěno na 

www.vhodneuverejneni.cz a www.trnava.cz . Do soutěže se přihlásila jediná firma Autocont 

a.s. s cenou 687. 000,-Kč bez DPH. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na akci „Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ 

Trnava – konektivita“ firmou Autocont a.s. za cenu díla  687. 000,-Kč bez DPH. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5a) 

Pro: 8                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5a) bylo schváleno 

5b) Obecní zastupitelstvo obdrželo výsledky výběrového řízení na zhotovitele „Shromažďovací 

plocha u ZŠ Trnava“. Zadávací řízení bylo umístěno na www.trnava.cz a přímo byly obeslány 

3 firmy. Předpokládaná cena zakázky byla 1.073.477,34 Kč bez DPH. Nejnižší nabídku 

předložila firma WSAEKO s.r.o. s cenou 1.005.996,92 Kč bez DPH. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na akci „Shromažďovací plocha u ZŠ 

Trnava“ s firmou WSAEKO s.r.o. s cenou 1.005.996,92 Kč bez DPH. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5b) 

Pro: 8                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 8.2.2019/5b) bylo schváleno 

5c)Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na uvolnění finanční prostředků na akci 

„Shromažďovací plocha u ZŠ Trnava“ ve výši 1.005.996,92 Kč bez DPH z obecního rozpočtu 

a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR DT117d82210H. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí uvolnění finanční prostředků na akci „Shromažďovací 

plocha u ZŠ Trnava“ ve výši 1.005.996,92 Kč bez DPH z obecního rozpočtu a udělení souhlasu 

s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR DT117d82210H. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5c) 

Pro: 8                                                             Proti: 0                                             Zdržel se: 0  

Usnesení č. 8.2.2019/5c) bylo schváleno 

5d)Obecní zastupitelstvo byl předložen návrh na odsouhlasení vypsání výběrového řízení 

opravy 2 ks mostů a 2 ks trubních propustků, jejich financování a udělení souhlasu s podáním 

žádosti o dotaci.  

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení opravy 2 ks mostů a 2 ks 

trubních propustků, jejich financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5d) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5d) bylo schváleno 

5e)Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na vypsání výběrového řízen, uvolnění 

finanční prostředků na akci „Oprava oplocení areálu Hřbitova v obci Trnava“ z obecního 

rozpočtu a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR 

DT117d82210G. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem na vypsání výběrového řízen, uvolnění finanční 

prostředků na akci „Oprava oplocení areálu Hřbitova v obci Trnava“ z obecního rozpočtu a 

udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR DT117d82210G. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5e) 

http://www.vhodneuverejneni.cz/
http://www.trnava.cz/
http://www.trnava.cz/
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Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5e) bylo schváleno 

5f)Obecní zastupitelstvo byl předložen návrh na odsouhlasení vypsání výběrového řízení na 

opravu školní zahrady, jejich financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci.  

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení opravy školní zahrady, jejich 

financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5f) 

Pro: 5                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5f) bylo schváleno 

5g)Obecní zastupitelstvo byl předložen návrh na odsouhlasení vypsání výběrového řízení 

opravy altánu (učebny) na školní zahradě a další nezbytné infrastruktury, jejich financování a 

udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci.  

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení opravy altánu (učebny) na 

školní zahradě a další nezbytné infrastruktury, jejich financování a udělení souhlasu 

s podáním žádosti o dotaci. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5g) 

Pro: 5                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5g) bylo schváleno 

5gg)Obecní zastupitelstvo byl předložen návrh na odsouhlasení vypsání výběrového řízení 

Podpora obnovy a rozvoj venkova  - multifunkční budova SDH a další nezbytné infrastruktury, 

jejich financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MMR DT117d82210E. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení Podpora obnovy a rozvoj 

venkova  - multifunkční budova SDH a další nezbytné infrastruktury, jejich financování a 

udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci DT117d82210E. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5gg) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5gg) bylo schváleno 

5h)Obecní zastupitelstvo byl předložen návrh na odsouhlasení vypsání výběrového řízení na 

vybavení počítačové učebny a nezbytné infrastruktury, jejich financování a udělení souhlasu 

s podáním žádosti o dotaci.  

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na vybavení počítačové učebny 

a nezbytné infrastruktury, jejich financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5h) 

Pro: 5                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5h) bylo schváleno 

5ch)Obecní zastupitelstvo byl předložen návrh na odsouhlasení vypsání výběrového řízení na 

zajištění projektové a inženýrské činnosti akce „PPO Trnava u Zlína, extravilán“, jejich 

financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci.  

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zajištění projektové a 

inženýrské činnosti akce „PPO Trnava u Zlína, extravilán“,  jejich financování a udělení 

souhlasu s podáním žádosti o dotaci. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5ch) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5ch) bylo schváleno 
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5i)Obecní zastupitelstvo byl předložen návrh na odsouhlasení vypsání nabídky na zpracování 

Studie proveditelnosti napojení obce Trnava na vodovod VAK Vsetín a VAK Zlín, jejich 

financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci.  

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na odsouhlasení vypsání 

nabídky na zpracování Studie proveditelnosti napojení obce Trnava na vodovod VAK Vsetín 

a VAK Zlín, jejich financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci.  

Usnesení č.: 8.2.2019/5i) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5i) bylo schváleno 

5j) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh uzavření kupní smlouvy na pozemky p. č. 

687/2, 715/1, 715/2, 716 a 3053/3 k. ú. Trnava u Zlína od firmy ZENERGO Moravia s.r.o.  za 

cenu za 300.000,-Kč. Smlouva se uzavře až po vyjmutí zástavního práva na výše uvedené 

pozemky. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemky p. č. 687/2, 715/1, 

715/2, 716 a 3053/3 k. ú. Trnava u Zlína od firmy ZENERGO Moravia s.r.o. za cenu za 

300.000,-Kč. Smlouva se uzavře až po vyjmutí zástavního práva na výše uvedené pozemky. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5j) 

Pro: 8                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5j) bylo schváleno 

5k) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh uzavření kupní smlouvy na pozemky p. č. 

1904, 1905, 1921/19 a 1921/20 k. ú. Trnava u Zlína od A. Kincla za cenu 100,-Kč/m2. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemky p. č. 1904, 1905, 

1921/19 a 1921/20 k. ú. Trnava u Zlína od A. Kincla za cenu 100,-Kč/m2. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5k) 

Pro: 8                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5k) bylo schváleno 

5l) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídky výběrového řízení na zhotovitele nových 

webových stránek. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo prodlužuje termín podání nabídek výběrového řízení na zhotovitele 

nových webových stránek. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5l) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                           Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 8.2.2019/5l) bylo schváleno 

5m) Obecní zastupitelstvo obdrželo dvě nabídky na výměnu termostatických hlavic na 

bytovém domě č. p. 314. Nabídku podala firma instaHEL za cenu 43.680,-Kč bez DPH a 

firma PETAS Petřík s.r.o s cenou 49.668,50 bez DPH. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s provedením výměny termostatických hlavic, které provede 

firma PETAS Petřík s.r.o. za cenu 49.668,50 Kč bez DPH. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5m) 

Pro: 8                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5m) bylo schváleno 

5n) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh smlouvy je odvoz oděvů a textilu za něhož nenáleží 

žádná odměna od firmy TextilEco a.s.. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou TextilEco a.s.. 
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Usnesení č.: 8.2.2019/5n) 

Pro: 8                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5n) bylo schváleno 

5o) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost na prodloužení nájmu, případný odprodej, pozemku 

pod obchodem Coop p. č. 600st. a p. č. 966/1 v majetku obce Trnava. Záměr pronájmu 

nebytových prostor byl vyvěšen na úřední desce 29. 1. 2019 – 14. 2. 2019. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy pozemku pod obchodem Coop 

p. č. 600st. a p. č. 966/1 v majetku obce Trnava. Nesouhlasí s prodejem pozemků. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5o) 

Pro: 6                                                                Proti: 1                                            Zdržel se: 1  

Usnesení č.: 8.2.2019/5o) bylo schváleno 

5p) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen záměr zřízení služebnosti (věcného břemene) na 

p. č. 762/5 a 3088/1 k. ú. Trnava u Zlína. Záměr byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 9. 1. 

2019 – 25. 1. 2019. Předmětem služebnosti je umístění kanalizace a vyústního objektu. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením služebnosti na p. č. 762/55 3088/1 k. ú. Trnava u 

Zlína. Potrubí bude vybudováno bezvýkopovou technologií.  

Usnesení č.: 8.2.2019/5p) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 8.2.2019/5p)bylo schváleno 

5r) Obecní zastupitelstvo obdrželo od firmy ELKOPLAST CZ, s.r.o. dar ve výši 42.210,-Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru od firmy ELKOPLAST CZ, s.r.o. dar ve výši 

42.210,-Kč. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5r) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 8.2.2019/5r) bylo schváleno 

5s) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh na stanovení výše služebnosti (věcného břemene) na 

obecní pozemky dle Zákona č. 151/1997 Sb. Zákon o oceňování, § 16b, odst. 5 v platném 

znění. Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotně částkou 

10.000,-Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se stanovením výše služebnosti (věcného břemene) na obecní 

pozemky dle Zákona č. 151/1997 Sb. Zákon o oceňování, § 16b, odst. 5 v platném znění. 

Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotně částkou 10.000,-

Kč. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5s) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 8.2.2019/5s) bylo schváleno 

5t) 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. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo prodlužuje nabídkové řízení do konce měsíce února. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5t) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 8.2.2019/5t) bylo schváleno 
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5u)Obecní zastupitelstvo bylo požádáno Společnost pro ranou péči – pobočka Olomouc, 

Spolek přátel hradu Lukova a Nemocnicí Milosrdných bratří Vizovice o poskytnutí finančních 

zdrojů na provoz zařízení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo poskytuje finanční prostředky: 

Společnost pro ranou péči-pobočka Olomouc ve výši  1.000,-Kč, 

Spolek přátel hradu Lukova ve výši  0.000,-Kč, 

Nemocnicí Milosrdných bratří Vizovice ve výši 5.000,-Kč 

Usnesení č.: 8.2.2019/5u) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5u) bylo schváleno 

5v)Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na celoroční činnost SDH Trnava 

ve výši 45.000,-Kč. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost SDH Trnava ve výši 

45.000,-Kč. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5v) 

Pro: 6                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 2 

Usnesení č.: 8.2.2019/5v) bylo schváleno 

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

nájemného tělocvičny pro rok 2019. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje kalkulaci nájemného tělocvičny školy pro rok 2019. 

usnesení č.: 8.2.2019/5w) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5w) bylo schváleno 

5x)Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Gustava Harnacha (zastupující JUDr. Jiří 

Němec) na využití víceúčelové budovy na p. č. 721St.. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo preferuje na místě víceúčelové budovy p. č. 721St. domov důchodců 

s tím, že investor doloží do konce měsíce února projektovou dokumentaci 

Usnesení č.: 8.2.2019/5x) 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 8.2.2019/5x) bylo schváleno 

5y)Organizátoři rychlostní zkoušky 49. Barum Czech rally Zlín žádají o povolení průjezdu 

automobilů dne 18. 8. 2019 směrem Všemina-Trnava-Kašava. 

Návrh usnesení:  

Projednání žádosti o povolení průjezdu Barum Czech rally Zlín. Starosta seznámil 

zastupitele s požadavkem organizátorů Barum Czech rally Zlín o povolení průjezdu obcí 

Trnava pro RZ Kašava a to v neděli 18 .8. 2019 za předpokladu, že organizátor bude 

kompenzovat omezení občanů:  

a) zajistí opravu značně rozbitých úseků krajské 

silnice vedoucí obcí po které bude vedena RZ Kašava, před rally a po rally tak, aby se kvalita 

této komunikace udržela, případně zlepšila b) zajistí opravu místní komunikace, po které bude 

vedena RZ Kašava, před rally a po rally tak, aby se kvalita této komunikace. Žadatelem byly  

předloženy podklady: a) žádost o povolení průjezdu obcí, b) mapa RZ Kašava, c) propagace  

obce, d) možnosti výdělku pro obec a její obyvatele. Ústní informace předal starostovi v měsíci 

lednu 2019 osobnětaké organizátor soutěže pan Pavel 

Konečný.  

Usnesení č. 8.2.2019/5y) 



6 

 

Pro: 7                                                             Proti: 0                                            Zdržel se: 1  

Usnesení č. 8.2.2019/5y) bylo schváleno 

5z) | Organizátoři rychlostní zkoušky Ve stopě Valašské zimy – Memoriál Josefa Sláčíka 

žádají o souhlas příjezdu po obecní komunikaci do areálu firmy Fytos CZ. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s použitím obecní komunikace do areálu firmy Fytos CZ s tím, 

že provoz Fytos CZ a MAMIAN s.r.o. nebude omezen. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5z) 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 8.2.2019/5z) bylo schváleno 

5aa) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na zvýšení nájmu v obecních bytech dle znaleckého 

posudku č. 5645-225/18, vypracované Ing. Aleš Janásek.  

Návrh usnesení:  

Obecní zastupitelstvo obce rozhodlo zvýšit nájemné na základě výše uvedeného posudku na 

65,00 Kč/m2 od 1. 4. 2019. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5aa) 

Pro: 7                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 8.2.2019/5aa) bylo schváleno 

5ab) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na zajištění financování provozu a činnosti Obvodního 

oddělení Policie ČR ve Fryštáku o částku 135.000,- Kč. 

Návrh usnesení:  

Obecní zastupitelstvo zásadně nesouhlasí s návrhem zajištění financování provozu a činnosti 

Obvodního oddělení Policie ČR ve Fryštáku o částku 135.000,- Kč. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5ab) 

Pro: 8                                                             Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5b) bylo schváleno 

5ac) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na celoroční činnost SSK 0887 

ZŠ Trnava – střelecký klub o částku 20.000,-Kč. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost SSK 0887 ZŠ 

Trnava – střelecký klub o částku 20.000,-Kč. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5ac) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/5ac) bylo schváleno 

5ad) Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 2/2019 a to: 

Navýšení příjmů:  

fin. vztah ke st. rozpočtu pol. 4112 Kč 26000,- 

pojistné plnění  §3113 pol. 2322 Kč 385000,- 

VPP pol. 4116 UZ 13101 Kč 45000,- 

dotace kompostéry 4216 UZ 106515974 Kč 13000,- 

Poplatek ze psů pol. 1341 Kč 19000,- 

Navýšení výdajů: 

Opravy ZŠ §3113 pol. 5171 Kč 320000,-  

Fin. operace úrok z úvěru § 6310 pol. 5141 Kč 125000,- 

Kompostéry výběrové řízení § 3725 pol. 6122 Kč 16000,- 

chodníky zimní údržba § 2219 pol. 5169 Kč 27000,- 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 2/2019. 

Usnesení č.: 8.2.2019/5ad) 

Pro: 8                                                            Proti: 0                                               Zdržel se: 0  



7 

 

Usnesení č.: 8.2.2019/5ad) bylo schváleno 

Organizační záležitosti obce 
6a) Zastupitelstvo obce obdrželo žádost firmy REMA AOS, a. s. o spolupráci o udělení 

licence autorizované obalové společnosti ve smyslu zákona o odpadech. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava je připraveno jednat s REMA AOS, a. s. o možné případné 

spolupráci.  

Usnesení č.: 8.2.2019/6a) 

Pro: 8                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 8.2.2019/6a) bylo schváleno 

6b) Starosta obce informoval zastupitele o jednorázovém navýšení poplatků za svoz odpadů 

firmou Marius Pedersen, a. s. o 2,50%. 

 


