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Obec Trnava 

                          

                                                                                                         Trnava 4. 9. 2019 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 

 

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 

4. 9. 2019 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Trnavě. 

 

Přítomní:  Eva Vajďáková, Vlastimil Bednařík, Helena Březíková, Ing. Jana Chrastinová,  

                  Martin Kašpárek, Ing. Tomáš Hubáček 

 

Omluveni: Ing. Adam Páleníček, Jiří Dolanský 

 

Program jednání:     

 

1. 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.  

 

2. Volba ověřovatelů zápisu:  

      Navrženi byli:  Ing. Petr Chmelař, Ing. Jana Chrastinová 

    Schváleni byli: Ing. Petr Chmelař, Ing. Jana Chrastinová 

 

Usnesení č.: 12.6.2019/2 

 

Návrh usnesení: 

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

 

Pro: 7                                                             Proti: 0                                              Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 12.6.2019/2 bylo schváleno 

 

3. Volba zapisovatele zápisu: Navržena byla paní Helena Březíková 

               Schválena byla paní Helena Březíková 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/3 

 

Návrh usnesení:  
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Zapisovatelkou byla zvolena paní Helena Březíková. 

 

Pro: 7                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/3 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.: 4.9.2019/4 

 

Pro: 7                                                         Proti: 0                                                 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/4 bylo schváleno 

 

5. Majetkové záležitosti obce 
 

5a) Projednání dražební vyhlášky o dražbě nemovitosti na LV č. 171. Starosta obce seznámil 

přítomné s tím, že dne 5. 9. 2019 od 9.00 hod. se uskuteční elektronická dražba nemovitostí 

zapsaných na LV č. 171 k. ú. Trnava u Zlína. Předmět dražby jsou nemovité věci, rozdělené do 

skupiny A), B), a C). Obec Trnava má zájem o pozemky ze skupiny B) a to p. č. 1902, 1906/6, 

1906/7, 1921/23, 1921/24, 1921/25, 1921/29, 2379/22, 2393/6 a 2398 – trvalé travní porosty a 

jejich příslušenství, vše zapsáno na LV č. 171 pro k. ú. Trnava u Zlína. Z dražební vyhlášky, 

která byla mimo jiné zveřejněna dle požadavku soudního exekutora provádějícího dražbu 

předmětných nemovitostí, jímž je Mgr. Ctibor Brančík, se sídlem nám. 3. května, č. p. 1569, 

765 02 Otrokovice, na úřední desce obecního úřadu, vyplývá, že: • dražby se mohou zúčastnit 

pouze osoby, které budou Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu 

www.exdrazby.cz, prokáží svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz 

přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené dražební 

vyhláškou; • výsledná cena dražených nemovitých věcí skupiny B) činí 267.260,00 Kč; • 

nejnižší podání se stanovuje částkou 178.000,00 Kč, nejnižší možný příhoz se stanovuje 

částkou 5.000,00 Kč; • výši dražební jistoty soudní exekutor stanovil částkou 20.000,00 Kč. 

Zájem obce je koupit pozemky pro výstavbu Protipovodňové ochrany obce (PPO). Pozemky, 

které nejsou součástí PPO budou tvořit pozemkovou rezervu obce.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava schvaluje a) účast obce Trnavy (jako dražitele) v elektronické 

dražbě, která se uskuteční dne 5. 9. 2019 od 9.00 hod., pozemky ze skupiny B) a to p. č. 1902, 

1906/6, 1906/7, 1921/23, 1921/24, 1921/25, 1921/29, 2379/22, 2393/6 a 2398 – trvalé travní 

porosty a jejich příslušenství, vše zapsáno na LV č. 171 pro k. ú. Trnava u Zlína. b) svěřuje 

starostovi obce Trnava, v souladu s ust. § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, pravomoc rozhodnout o nabytí dražené hmotné nemovité věci – 

pozemky ze skupiny B) a to p. č. 1902, 1906/6, 1906/7, 1921/23, 1921/24, 1921/25, 1921/29, 
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2379/22, 2393/6 a 2398 – trvalé travní porosty a jejich příslušenství, vše zapsáno na LV č. 171 

pro k. ú. Trnava u Zlína, v elektronické dražbě, která se uskuteční dne 15. 8. 2019 od 9.00 hod., 

pro obec Trnava za účelem výstavby PPO a pozemkové rezervy. c) ukládá starostovi obce 

zajistit splnění podmínek pro účast obce v předmětné dražbě tak, aby se obec mohla dražby 

zúčastnit. Maximální částka dražených pozemků je určena do 500.000,-Kč. 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5a) 

 

Pro: 7                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5a) bylo schváleno 

 

5b) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena žádost TJ Sokol Trnava, z.s. o odkoupení 

fotbalového hřiště včetně kabin a zařízení včetně přílohy MTMŠ, kde je uvedeno, že fotbalové 

hřiště a kabiny mají být převedeny bezúplatným převodem. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava projednalo žádost o odkoupení fotbalového hřiště Trnava. 

Zastupitelé pro své rozhodnutí požadují více informací. 

Usnesení č.: 4.9.2019/5b) 

 

Pro: 6                                                              Proti: 1                                             Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5b) bylo schváleno 

 

5c) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena žádost Radomíra Hanáčka o odkup cca 400 

m2 z pozemku p. č. 656/1 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. Svou žádost zdůvodňuje 

stavem pozemku, který ohrožuje jeho nemovitost. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí s vyvěšením záměru prodeje části pozemku p. č. 656/1  

k.  ú. Trnava u Zlína. Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5c) 

 

Pro: 7                                                             Proti: 0                                             Zdržel se: 0  

 

Usnesení č. 4.9.2019/5c) bylo schváleno 

 

5d) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena nabídka na odkup pozemků p. č. 916/6, 916/7, 

931/11, 925/4, 925/8, 924/2, 931/12, 929/2, 929/3 a 929/4 vše v k. ú. Trnava u Zlína za cenu 

1,--Kč z důvodu zpřístupnění lokality B16. 

 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou nabídkou na odkup pozemků p. č. 916/6, 916/7, 

931/11, 925/4, 925/8, 924/2, 931/12, 929/2, 929/3 a 929/4 vše v k. ú. Trnava u Zlína za cenu 

1,--Kč z důvodu zpřístupnění lokality B16. Obecní zastupitelstvo postupuje v souladu s § 35 

odst. 2 zák. č. 180/2000 Sb.  

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5d) 
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Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5e) bylo schváleno 

 

5e) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek nabídkového řízení na zhotovitele 

projektové dokumentace na „Most přes potok Trnávka v místní části Ke školce v obci Trnava 

u Zlína“ Předloženy byly tři nabídky. MSS-projekt s.r.o. s cenou 231.400,-Kč, S WHG s.r.o. 

s cenou 311.500,-Kč a NELL Projekt s.r.o.  s cenou 295.000,-Kč. Nejlevnější nabídku podala 

firma MSS projekt s r.o. s cenou 231.400,-Kč bez DPH. Akce bude hrazena z vlastních zdrojů 

a z dotačních prostředků. Bude podána žádosti o dotaci v rámci podprogramu obnova obecního 

a krajského majetku po živelných pohromách. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy s výhercem nabídkového 

řízení firmy MSS projekt s r.o., souhlasí s financováním akce z vlastních a dotačních prostředků 

a souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci podprogramu obnova obecního a krajského 

majetku po živelných pohromách. 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5e) 

 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5e) bylo schváleno 

 

5f) Obecní zastupitelstvo obdrženo nabídku firmy Velux, s.r.o. na instalaci zastiňujících prvků 

do střešních oken nové nástavby ZŠ v hodnotě 87.074,40 Kč. 

    

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy Velux, s.r.o. na instalaci zastiňujících prvků 

do střešních oken nové nástavby ZŠ v hodnotě 87.074,40 Kč. Realizace v roce 2020. 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5f) 

 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5f) bylo schváleno 

 

5g) ) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost poskytnutí účelové dotace na rok 2019 na akci 12. 

ročníku Triatlonového závodu „Trnavský kolík“ pořadatel pan Roman Vogeltanz o částku 

15.000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím účelové dotace na akci 12. ročníku Triatlonového 

závodu „Trnavský kolík“ ve výši 8.000-,Kč.  

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5g) 

 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 4.9.2018/5g) bylo schváleno 
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5h) Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 7/2019 a to: 

 

5h) Na základě pravomoci starosty obce bylo provedeno rozpočtové opatření k 28.6. a to: 

Navýšení příjmů: 

daň. obce  pol. 1122  Kč 1.000,-  

Snížení výdajů: 

kriz. rozhlas, pojištění  § 2331 pol. 5321  Kč 1.900,- 

odměny volební komise  § 6117 pol. 5011 UZ 98348  Kč 22.000,- 

Navýšení výdajů: 

Úprava koryta potoka § 2331 pol. 5169 Kč 1.900,- 

Odměny volební komise  § 6117 pol. 5021 UZ 98348  Kč 22.000,- 

Daň obce  § 6399 pol. 5365  Kč 1.000,- 

Obecnímu zastupitelstvu bylo předneseno rozpočtové opatření za období 9/2019 a to: 

Navýšení příjmů: 

Pojistné plnění oprava TKR § 3341 pol. 2322 Kč 20.000,- 

Pojistné plnění nový kotel § 3612 2322  Kč 92.000,- 

Prodej knihy § 6171 pol. 2112  Kč 48.000,- 

Dotace les pol. 4116 UZ 29014  Kč 40.860,- 

Navýšení výdajů: 

Knihy § 2143 pol. 5139  Kč 16.000,- 

Obec mzdové náklady  § 6171 pol. 5011  Kč 180.000,- 

DPH § 6399 pol. 5362  Kč 40.000,- 

Úrok úvěr § 6310 pol. 5141  Kč 15.000,- 

SDH oprava § 5512 pol. 5171 Kč 45.000,- 

Kontejnery na odpad § 3725 pol. 6122  Kč 50.000,- 

DDHM ZŠ  § 3113 pol. 5137  Kč 50.000,- 

Snížení výdajů: 

Investice ZŠ  § 3113 pol. 6121 50.000,- 

investice bytové hospodářství  § 3612 pol. 6121 Kč 50.000,- 

Investice SDH HZ  § 5512 pol. 6121  Kč 100.000,- 

Dorovnáno položkou 8115  Kč 4860,- Kč 

Oprava UZ: 

SDH dotace § 5512 pol. 5171 Kč – 14.471,- na § 5512 pol. 5171 UZ 20  Kč 14.471,- 

SDH dotace § 5512 pol. 5137  Kč  - 98.314,- na § 5512 pol. 5137 UZ 20 Kč 98.314,- 

Les dotace  § 1031 pol. 5169  Kč  - 40860,- na § 1031 pol. 5619 UZ 29014  Kč 40.860,- 

ZŠ dotace pol. 4116 Kč – 76.230,- na pol. 4116 UZ 107117015 Kč 4.235,- a  

UZ 107517016 Kč 71.995,- 

ZŠ dotace  pol. 4216  Kč – 11.227.631,72 na pol 4216 UZ 107517969 Kč 10.603.874,4 a 

UZ 107117968 Kč 623.757,32 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 6/2019 a 9/2019. 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5h) 

 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 4.9.2018/5h) bylo schváleno 
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5ch) Obecní zastupitelstvo obdrželo dodatek č. 02/2019 ke smlouvě 047/07/TKR/SP. Dochází 

k navýšení poplatků za autorská práva TV PRIMA. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s dodatkem č. 02/2019 ke smlouvě 047/07/TKR/SP. Dochází 

k navýšení poplatků za autorská práva TV PRIMA. 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5ch) 

 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se:  

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5ch) bylo schváleno 

 

5i) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost Arnošta Gerycha na zpevnění obecní komunikace p. 

č. 2580/3 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava mezi domy č. p. 360 a č. p. 85. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zpevněním obecní komunikace p. č. 2580/3 k. ú. Trnava u 

Zlína mezi domy č. p. 360 a č. p. 85 v roce 2020. 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5i) 

 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se:  

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5i) bylo schváleno 

 

5j) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích o 

materiální pomoc palivového dřeva formou daru. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s darováním cca 30 m3 smrkového kůrovcového dřeva. 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5j) 

 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se:  

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5j) bylo schváleno 

 

5k) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost Aloise Kovarčíka o majetkoprávní vyrovnání 

přístupové cesty k nemovitosti č. e. 51 na p. č. 639 k. ú. Trnava u Zlína. Zaužívaná 

komunikace se nachází na soukromých pozemcích p. č. 1487/1, 1488, 1489 k. ú. Trnava u 

Zlína. Původní komunikace na p. č. 3037 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava zanikla.  

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s majetkoprávním vyrovnání přístupové cesty k nemovitosti č. 

e. 51 na p. č. 639 k. ú. Trnava u Zlína. Veškeré náklady na směnu pozemků hradí žadatel. 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/5k) 

 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se:  
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Usnesení č.: 4.9.2019/5k) bylo schváleno 

 

 

6. Organizační záležitosti obce 
 

6a) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost ředitelky ZŠ Trnava o povolení výjimky 

zřizovatelem z počtu žáků v ZŠ dle § 23 odst. 3 zák. 561/2004 Sb., školského zákona a § 4 

vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Dále byla předána Výroční zpráva o činnosti 

ZŠ Trnava.  

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s povolením výjimky zřizovatelem z počtu žáků v ZŠ dle § 23 

odst. 3 zák. 561/2004 Sb., školského zákona a § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a zavazuje se k povinnosti hradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost ZŠ Trnava 

dle § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona a bere na Vědomí Výroční zprávu o 

činnosti. ZŠ Trnava. 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/6a) 

 

Pro: 6                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 4.9.2019/6a) bylo schváleno 

 

6b) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s možností čerpat účelovou neinvestiční 

dotaci, která je určena na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH 

obce mimo katastrální území zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy. 

 

 

7. Různé: 

 

 

8. Diskuse: 

 

 

9. Závěr:  
 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00  hodin. 

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 9. 2019 

 

Zapisovatel: Helena Březíková …. …………………...….. dne: 6. 9. 2019  

 

Ověřovatelé: Ing. Petr Chmelař..…….………….……….…dne: 6. 9. 2019 

 

           Ing. Jana Chrastinová... ......……….………... dne: 6. 9. 2019 

 

Starosta obce: Ing. Martin Kašpárek ….……….……….…. dne: 6. 9. 2019 


