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Obec Trnava             

                                                                                                    

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva                                                    Trnava 7. 5. 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. 5. 2020 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Trnavě. 

 

Přítomní: Vlastimil Bednařík, Helena Březíková, Martin Kašpárek, Jiří  Dolanský, Eva  

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

 

Omluveni: Ing. Petr Chmelař, 

 

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:  Ing. Adam Páleníček, Ing. Tomáš Hubáček 

    Schváleni byli: Ing. Adam Páleníček, Ing. Tomáš Hubáček 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/2 

 

Návrh usnesení: 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Ing. Adam Páleníček, Ing. Tomáš Hubáček. 

 

Pro: 6                                                  Proti: 0                                              Zdržel se: 2 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/2 bylo schváleno 

 

 

3. Volba zapisovatele zápisu: Navržena byla paní Helena Březíková 

               Schválena byla paní Helena Březíková 

Usnesení č.: 7.5.2020/3 

 

Návrh usnesení:  

Zapisovatelkou byla zvolena paní Helena Březíková. 

 

Pro: 7                                                  Proti: 0                                             Zdržel se: 1 
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Usnesení č.: 7.5.2020/3 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.: 7.5.2020/4 

 

Pro: 8                                              Proti: 0                                                 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/4 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 

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: 8                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 18.3.2020/5a) bylo schváleno 

5b) Obecní zastupitelstvo obdrželo 8 žádosti o přidělení obecního bytu 3+1 v č. p. 314. 

Hlasování bude veřejné. Hlasováno bude po jménech. Byt bude přidělen žadateli 

s nadpolovičním počtem hlasů. Byt bude pronajat na jeden rok s možností prodloužení nájmu.  

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo hlasuje o přidělení bytu paní Klimkové Stanislavě.  

Pro: 2                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 6  

Obecní zastupitelstvo hlasuje o přidělení bytu paní Jakubů Lenka.  

http://www.trnava.cz/
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Pro: 5                                                              Proti: 2                                            Zdržel se: 1 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5b) 

 

Obecní byt v č. p. 314 bude přidělen paní Lence Jakubů. 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5b) bylo schváleno 

 

5c) Zastupitelstvu obce Trnava byl předložen závěrečný účet obce Trnava za rok 2019. 

Zároveň byla předložena zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, kterou provedl 

K.Ú.Z.K.. Závěrečný účet i zpráva byly vyvěšeny v termínu 20. 4. 2020 - 7. 5. 2020 na úřední 

desce O.Ú. a elektronické úřední desce.  

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava schvaluje předložený závěrečný účet obce Trnava za rok 

2019 bez výhrad a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. 

Usnesení č.: 7.5.2020/5c) 

Pro: 8                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.5.2020/5c) bylo schváleno 

5d)Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Marcely Gerychové 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.: 7.5.2020/5d)  

Pro: 8                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 7.5.2020/5d)  bylo schváleno 

5e)Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Pavlíny Katrňákové o prodloužení nájemní 

smlouvy v bytovém domě č. p. 314. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Pavlíny Katrňákové dle usnesení  

č.: 28.3.2018/5r) ze dne 28.3.2018. 

Usnesení č.: 7.5.2020/5e)  

Pro: 8                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 7.5.2020/5e)  bylo schváleno 

5f)Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Hany Bartíkové o prodloužení nájemní smlouvy 

v bytovém domě č. p. 314. 
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Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Hany Bartíkové dle usnesení  

č.: 28.3.2018/5r) ze dne 28.3.2018. 

Usnesení č.: 7.5.2020/5f)  

Pro: 8                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 7.5.2020/5f)  bylo schváleno 

5f)Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Alžběty Pavalové o prodloužení nájemní 

smlouvy v bytovém domě č. p. 326. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Alžběty Pavalové dle usnesení  

č.: 28.3.2018/5r) ze dne 28.3.2018. 

Usnesení č.: 7.5.2020/5f)  

Pro: 8                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 7.5.2020/5f)  bylo schváleno 

5g)Obecnímu zastupitelstvu byla předložena smlouva s obcí Ostrata - Smlouva o ukládání 

biologicky rozložitelných zbytků biomasy na rok 2020. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s obcí Ostrata - Smlouva o ukládání 

biologicky rozložitelných zbytků biomasy na rok 2020. 

Usnesení č.: 7.5.2020/5g) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.5.2020/5g) bylo schváleno 

5h) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o schválení účetní závěrky Mateřské školy Trnava 

za rok 2019 a přidělení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu a fondu. 

odměn. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo bude hlasovat o účetní závěrce pro prostudování materiálů. 

Usnesení č.: 7.5.2020/5h) 

Pro: 8                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.5.2020/5h) bylo schváleno 

5ch) Obecní zastupitelstvo obdrželo tři nabídky zastiňující techniky do Základní školy 

Trnava. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou SOLARTECHNIK s r.o., která 

podala nejlevnější nabídku ve výši 74.611,41 Kč vč. DPH: 
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Usnesení č.: 7.5.2020/5ch) 

Pro: 8                                                             Proti: 0                                              Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.252020/5ch) bylo schváleno 

5i) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na prodloužení vysílání kabelové televize Trnava 

v souladu se smlouvou č. 04/2018/IK ze dne 7.8.2018 do konce měsíce července z důvodu 

mimořádných opatření Vlády ČR. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením vysílání  kabelové televize Trnava v souladu, 

se smlouvou č. 04/2018/IK ze dne 7.8.2018 z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR. 

Usnesení č.: 7.5.2020/5i) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.2.2020/5i) bylo schváleno 

5j) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na prodloužení vysílání infokanálu kabelové televize 

Trnava v souladu se smlouvou č. 047/07/TKR/SP ze dne 31.5.2020  z důvodu mimořádných 

opatření Vlády ČR. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením vysílání infokanálu kabelové televize Trnava 

v souladu se  smlouvou č. 047/07/TKR/SP  ze dne 31.5.2020 z důvodu mimořádných opatření 

Vlády ČR. 

Usnesení č.: 7.5.2020/5j) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.5.2020/5j) 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. Záměr prodeje byl vyvěšen ve dnech 

14.2. – 2.3.2020. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí s  prodejem části pozemku p. č. 3076/11 k.  ú. Trnava u 

Zlína za cenu 40-Kč/m2. Žadatel si zajistí oddělující GP.  

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5k) 

 

Pro: 7                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 1  

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5k) 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, 
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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. Záměr prodeje byl vyvěšen ve dnech 14.2. – 

2.3.2020. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí s  prodejem: 

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 za cenu 74.570,-Kč. 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5l) 

 

Pro: 7                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 1  

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5l) bylo schváleno  

 

5m) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno firmou E.on Distribuce o prodej části cca 40 m2 

pozemku p. č. 1104 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava na výstavbu kioskové 

trafostanice. Záměr prodeje byl vyvěšen ve dnech 22.4. – 7.5.2020. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí s  prodejem části pozemku p. č. 1104 k.  ú. Trnava u Zlína 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Žadatel si zajistí oddělující GP. 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5m) 

 

Pro: 7                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 1  

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5m) bylo schváleno  

 

5n) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno firmou E.on Distribuce o služebnost na pozemku p. 

č. 1104 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava na uložení vedení NN. Záměr služebnosti 

byl vyvěšen ve dnech 22.4. – 7.5.2020. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se služebností pro firmou E.on Distribuce na pozemku p. č. 1104 

k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava na uložení vedení NN. Služebnost bude provedena 

úplatně za náhradu ve výši 13.400,-Kč bez DPH.  

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5n) 

 

Pro: 7                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 1  

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5n) bylo schváleno  

 

5o) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno panem R. Hanáčkem o prodej části cca 400 m2 

pozemku p. č. 656/1 a p. č. 656/2 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. Záměr prodeje 

byl vyvěšen ve dnech 13.9. – 30.9.2019. 
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Trnava rozhoduje směnit část pozemku p.č. 702,  712/4, 712/7  a 712/9 vše 

k. ú. Trnava u Zlína , ve vlastnictví Radomira Hanačka, oddělenou geometrickým plánem č. 

1322-32/2020 a nově označené p.č. 712/14 o výměře 593 m2 a 712/9 o výměře 94 m2  v k. ú. a 

obci Trnava u Zlína do vlastnictví . Obec Trnava za část pozemku p.č. 656/1 a 656/2 oddělenou 

geometrickým plánem č. 1326-71/2020 a nově označenou p.č. 656/7 o výměře 460 m2 v k.ú. a 

obci Trnava z vlastnictví obce Trnava s doplatkem obci ve výši 25.000,-Kč za rozdíl výměr 

směňovaných pozemků. Náklady na úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem. 

Usnesení č.: 7.5.2020/5o) 

Pro: 7                                                                 Proti: 0                                           Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/5o) bylo schváleno 

5p) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno paní L. Kabourkovou o příspěvek ve výši 25.000,-

Kč na vybudování  nové lávky přes vodní tok Trnávka z důvodu jejího odstranění při regulaci 

potoka Povodím Moravy, s.p..  

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s poskytnutím příspěvku. 

Usnesení č.: 7.5.2020/5p) 

Pro: 8                                                                 Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.5.2020/5p) bylo schváleno 

 

5r) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno Domovem pro seniory Lukov o poskytnutí 

finančních zdrojů na provoz zařízení. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo poskytuje finanční prostředky Domovu pro seniory Lukov  ve výši 

8.000,-Kč 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5r) 

 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5r) bylo schváleno 

 

5s) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o stanovisko k rozvoji dostupnosti pečovatelské 

služby sociální služby Dotek,  z.ú., pečovatelská služba, ID 3913967, nad rámec stávající 

kapacity na ORP Vizovice. Tento rozvoj nese zvýšené finanční náklady, které by hradily obce 

ORP Vizovice. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozvojem sociální služby Dotek, z.ú., pečovatelská služba, ID 

3913967, nad rámec stávající kapacity v Základní síti v roce 2020 a nad rámec rozpočtu roku 
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2021 obce na sociální oblast a deklarujeme závazek předložit finanční podporu na jednání 

orgánů obce. 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5s) 

 

Pro: 8                                                     Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5s) bylo schváleno 

 

5t) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace panu Romanu Vogeltanzovi na 

Velikonoční nohejbalový turnaj trojic, o částku 5.000,-Kč – přesun červen. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s udělením dotace ve výši 5.000,-Kč na Velikonoční 

nohejbalový turnaj trojic – přesun červen. 

Usnesení č.: 7.5.2020/5t) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.5.2020/5t) bylo schváleno  

5u)Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o schválení účetní závěrky Základní školy Trnava 

za rok 2019. Dále obdrželo ke schválení odpisový plán pro rok 2020. Hospodářský výsledek 

za rok 2019 činí 216.986,12 Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrky Základní školy Trnava za rok 2019. Dále 

schvaluje odpisový plán pro rok 2020. Hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 216.983,12 

Kč byl převeden do rezervního fondu. 

Usnesení č. 7.5.2020/5u) 

Pro: 8                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

Usnesení č. 7.5.2020/5u) bylo schváleno 

5v)Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku na zřízení bezpečnostního systému zajištění 

vstupních dveří do tělocvičny ŽS Trnava za cenu 20.085,-Kč bez DPH. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením bezpečnostního systému zajištění vstupních dveří 

do tělocvičny ŽS Trnava za cenu 20.085,-Kč bez DPH. 

Usnesení č. 7.5.2020/5v) 

Pro: 8                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

Usnesení č. 7.5.2020/5v) bylo schváleno 

5x) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek zadávacího řízení projektové 

dokumentace „Trnava – splaškové kanalizační přípojky“. Zadávací řízení bylo zveřejněno na 

www.trnava.cz. Přímo obeslány byly firmy: Voding Hranice spol. s r.o., Recprojek s.r.o. a 

http://www.trnava.cz/
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Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.. Nabídky předložil Voding Hranice spol. s r.o  

s cenou 1.452.000,-Kč s DPH a Recprojekt s.r.o. s cenou 1.415.700,-Kč s DPH, 

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. s cenou  1.778.700,-Kč s DPH a Regioprojekt Brno, 

s.r.o. s cenou 827.640,-Kč s DPH. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na akci „Trnava – splaškové kanalizační 

přípojky“ s firmou Recprojekt s.r.o. s cenou 1.415.700,-Kč s DPH. Firma Regioprojekt Brno, 

s.r.o. ze zadávacího řízení s omluvou odstoupila. 

Usnesení č.: 7.5.2020/5x) 

 

Pro: 8                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 7.5.2020/5x) bylo schváleno 

 

5y) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek zadávacího řízení projektové 

dokumentace „Zásobování obce Trnava pitnou vodou“. Zadávací řízení bylo zveřejněno na 

www.trnava.cz. Přímo obeslány byly firmy: Vodis Olomouc, s.r.o., Voding Hranice spol. 

s r.o., AQOL s.r.o. a KONEKO spol. s r.o.. Nabídky předložil Vodis Olomouc, s.r.o.  s cenou 

2.820.000,-Kč bez DPH,  Voding Hranice spol. s r.o. s cenou 2.310.000,-Kč bez DPH,  

AQOL s.r.o. s cenou 2.780.000,-Kč bez DPH a KONEKO spol. s r.o. s cenou 2.640.000,-Kč 

bez DPH. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo ruší zadávací řízení z důvodu formální chyby při zadávacích 

podmínkách. Zadávací řízení bude vypsáno znovu. 

Usnesení č.: 7.5.2020/5y) 

 

Pro: 7                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 1  

Usnesení č.: 7.5.2020/5y) bylo schváleno 

 

5z) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno Linkou bezpečí z.s. o poskytnutí finančních zdrojů 

na provoz zařízení. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo poskytuje finanční prostředky Lince bezpečí z.s.  ve výši 2.000,-Kč 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5z) 

 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5z) bylo schváleno 

5aa) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena nájemní smlouva a smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti  Povodím Moravy, s. p. v rámci akce „Obnova obecního 

majetku – most ev. č. TR-06-M přes potok Trnávka v obci Trnava u Zlína“. 

http://www.trnava.cz/
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Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  Povodím Moravy, s. p. v rámci akce „Obnova 

obecního majetku – most ev. č. TR-06-M přes potok Trnávka v obci Trnava u Zlína“. 

Usnesení č.: 7.5.2020/5aa) 

Pro: 8                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 7.5.2020/5aa) bylo schváleno 

5ab) Na základě pravomoci starosty obce bylo provedeno rozpočtové opatření k 31.32020: 

Navýšení příjmů: 

NINV transfer ze SR v rámci souhrn.dot. vztahu pol. 4112 Kč 600,- 

Dorovnáno pol. 8115  Kč 600,- 

Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 5/2020 a to: 

Navýšení příjmů:  

dotace les pol. 4116  UZ 29014 Kč 60.270,   UZ 29015 Kč 4.984,  UZ 29030  Kč 355.176 

Snížení příjmů: 

INV dotace kontejnery, rozhlas  pol. 4216 UZ 106515974  Kč 105.780 

Navýšení výdajů: 

Dar Domov pro seniory Lukov § 4350 pol. 5339    Kč 8.000,- 

Dar Linka bezpečí  § 4379  pol. 5222     Kč  2.000 

Oprava bytu § 3612 pol. 5171   Kč 150.000 

Rezerva na krizové opatření  § 5213 pol. 5903  Kč 30.000 

Snížení výdajů: 

INV – kontejnery  § 3725 pol. 6122  UZ 106515974   Kč 74.000 

Oprava položky: 

PC učebna  § 3113 pol. 6121 UZ 107517969   - Kč 854.000 

PC učebna  § 3113 pol. 6122 UZ 107517969     Kč 854.000 

Dorovnání pol. 8115   Kč 198650 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 5/2020. 

 

Usnesení č.:7.5.2020/5ab) 

 

Pro: 8           

                                                  Proti: 0                                               Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 7.5.2020/5ab) bylo schváleno 

 

6. Organizační záležitosti obce 

6a)Obecní zastupitelstvo usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku Obce Trnava č. 1/2020, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky. Zrušuje 

se: 

a) obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů ze dne 13. 12. 2019, 

b) obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu ze dne 13. 12. 2019  
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Návrh usnesení: 

Zrušuje se: 

a) obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů ze dne 13. 12. 2019, 

 

b) obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu ze dne 13. 12. 2019  

 

Usnesení č.: 7.5.2020/6a) 

 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.5.2020/6a) bylo schváleno 

 

6b)Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o schválení „Statutu redakční rady Trnavského 

zpravodaje“. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se Statutem redakční rady Trnavského zpravodaje ve složení: 

Mgr. Lubomír Vývoda – předseda, Ing. Tomáš Hubáček, Ing Adam Páleníček, Mgr. Marie 

Černíčková, Eva Vajďáková, Zuzana Geržová,  Mgr Pavel Hanulík 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/6b) 

 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.2.2020/6b) bylo schváleno 

 

6c) 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 a to přehodnocení zamítavého 

rozhodnutí č. 7.2.2020/6a3) a to změnu plochy zemědělské na plochy pro tělovýchovu a sport. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana Z. Gerži a ruší rozhodnutí 

7.2.2020/6ac) ze dne 7.2.2020.  

 

Usnesení č.: 7.5.2020/6c) 

 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.5.2020/6c) bylo schváleno 

 

6d) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh na zařazení území obce do územní působnosti MAS 

Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. na programové období 2021-2027. 

Návrh usnesení: 

Obec Trnava schvaluje zařazení území obce do územní působnosti MAS Vizovicko a 

Slušovicko, o.p.s. na programové období 2021-2027. 
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Usnesení č.: 7.5.2020/6d) 

 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/6d) bylo schváleno 

 

6f) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh změny 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.: 7.5.2020/6f) 

 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 7.5.2020/6f) bylo schváleno 

 

6g)Obecní zastupitelstvo byl předložen návrh změny vyhrazených termínů svatebních obřadů 

v roce 2020, revokace usnesení 31.10.2019/6b). Byl předložen nový návrh vyhrazených 

termínů, kdy nebudou prováděny svatební obřady v roce 2020: 23. - 31.12.2020. Oddává se 

od 11:00 do 14:00 hod.. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem vyhrazených termínů, kdy nebudou prováděny 

svatební obřady v roce 2020:  23.- 31.12.2020. Oddává se od 11:00 do 14:00 hod.. 

Usnesení č. 7.5.2020/6g) 

Pro: 8                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

Usnesení č. 7.5.2020/6g) bylo schváleno 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hodin. 

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 5. 2020 

 

Zapisovatel: Helena Březíková …. …………………...….. dne: 11. 5. 2020 

 

Ověřovatelé: Ing. Adam Páleníček ………………..………dne: 11. 5. 2020 

 

           Ing. Tomáš Hubáček..................….………....dne: 11. 5. 2020 

 

Starosta obce: Ing. Martin Kašpárek ….……….…...….…. dne: 11. 5. 2020 


