Obec Trnava
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Trnava 15. 9. 2021
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 konalo dne
15. 9. 2021 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Trnavě.
Přítomní: Petr Štěpaník, Vlastimil Bednařík, Ing. Jana Krčmová, Ing. Petr Chmelař, Jiří
Dolanský, Helena Březíková, Andrea Doleželová
Omluveni: Ing. Adam Páleníček, Ing. Tomáš Hubáček
Program jednání:

1. Zahájení:
Starosta obce - Petr Štěpaník (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: Jiří Dolanský, Andrea Doleželová, DiS.
Schváleni byli: Jiří Dolanský, Andrea Doleželová, DiS.
Usnesení č.: 15.9.2021/2
Návrh usnesení:
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni : Jiří Dolanský, Andrea Doleželová, DiS.
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č.: 15. 9. 2021/2 bylo schváleno

3. Volba zapisovatele zápisu: Navržena byla: paní Helena Březíková
Schválena byla: paní Helena Březíková
Usnesení č.: 15.9.2021/3
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Návrh usnesení:
Zapisovatelkou byla zvolena paní Helena Březíková.
Pro: 6

Zdržel se: 1

Proti: 0

Usnesení č.: 15.9.2021/3 bylo schváleno.

4. Schválení programu:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba zapisovatele zápisu
4. Schválení programu
5. Slib člena zastupitelstva
6. Majetkové záležitosti obce
7. Organizační záležitosti obce
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s předloženým programem.
Usnesení č.: 15.9.2021/4
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č.: 15.9.2021/4 bylo schváleno

5. Slib člena zastupitele
5.a) Předsedající vyzval Andreu Doleželovou, DiS. ke složení slibu.
Návrh usnesení:
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích vyzval přítomnou Dis.
Andreu Doleželovou ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil, že odmítnutí
složení slibu nebo složení slibu s výhradou znamená, že mandát dle § 55 písm. a) zákona č.
491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí zaniká. Předsedající přečetl slib dle § 69 odst. 2
zákona 128/2000 Sb. o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“ Poté vyzval přítomnou Andreu Doleželovou, DiS. ke složení slibu
pronesením slova „ SLIBUJI“ a k podpisu listiny o složení slibu. Nastupující náhradnice
Andrea Doleželová, DiS. složila slib zastupitele obce bez výhrad.
Usnesení č.: 15.9.2021/5a)
Pro: 6

Proti:
2

Zdržel se: 1

Usnesení č.: 13.8.2021/5 bylo schváleno
5.b) Předseda kulturního výboru
Navržena byla Andrea Doleželová, DiS., která s návrhem souhlasila. Výkonem funkce
předsedy kulturního výboru náleží paní Andrei Doleželové, DiS. dle usnesení
VI.13.26.10.2018 ze dne 26.10.2018 finanční odměna ve výši 3068,- Kč.
Usnesení č.: 15.9.2021/5b)
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 15. 9. 2021/5b) bylo schváleno

6. Majetkové záležitosti obce
6a) Obecní zastupitelstvo obdrželo další dopřesňující nabídky firmy RECPROJEKT s.r.o.
Pardubice na vyhotovení projektové dokumentace ČOV a splaškové kanalizace:
1) Trnava – ČOV a splašková kanalizace:
• Vyhotovení projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením z důvodu
drobných změn vyvolaných nesouhlasem majitele soukromého dotčeného pozemku a
dopracováním projektu kanalizačních přípojek včetně přípravy kompletní žádosti změny
stavby před jejím dokončením vodoprávnímu úřadu. • Nabídková cena: 50.000,- Kč bez
DPH. • Termín dokončení: 31. 1. 2022
2) Trnava – veřejné části kanalizačních přípojek:
• Vyhotovení projektové dokumentace pro nově vzniklé veřejné části kanalizačních přípojek
(jednotky kusů) + zajištění vydání územního rozhodnutí pro tyto nové přípojky
• Nabídková cena: 65.000,- Kč bez DPH. • Termín dokončení: 31. 1. 2022
3) Trnava – ČOV a splašková kanalizace:
• Vyhotovení AKTUALIZACE projektové dokumentace pro provádění stavby kvůli změnám
trasy kanalizace a kvůli dopracování projektu kanalizačních přípojek (upřesnění tras a
nivelety potrubí). • Nabídková cena: 95.000,- Kč bez DPH. • Termín dokončení: 31. 3. 2022
Usnesení č.: 15.9.2021/6a)
Pro: 6

Zdržel se: 1

Proti: 0

Usnesení č. 15.9.2021/6a) bylo schváleno

6b) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku tří firem ohledně správy sítě ZŠ TRNAVA. Firma
LINK24 systems s.r.o., Horní Lideč – měsíční správa IT zařízení (pouze monitoring) 9 580,- Kč.
Firma ProComputer s.r.o., L. Váchy, Zlín – měsíčně 7 000,- Kč - monitoring + v ceně 8 hodin práce
technika (tudíž měsíční paušál je 600,- Kč).
Firma AVONET s.r.o., Kvítková 4323, Zlín – měsíční paušál 1 500,- Kč + 992,- Kč (bez garance).
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Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí vzhledem ke komplexnosti požadovaných služeb a doloženým
referencím s uzavřením smlouvy na správu sítě ZŠ TRNAVA s firmou ProComputer s.r.o.,
L. Váchy, Zlín.
Usnesení č.: 15.9.2021/6b)
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15.9.2021/6b) bylo schváleno

6c) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno manžely Anetou a Josefem Srovnalovými o
vyjádření ke stavbě RD a povolení na připojení na místní komunikaci domu na parcele 931/1
přes pozemky 931/11 a 916/7 k.ú. Trnava a možnost pozdějšího napojení na splaškovou
kanalizaci, v majetku obce Trnava.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru manželů Srovnalových ke stavbě RD a
povolení na připojení na místní komunikaci domu na parcele 931/1 přes pozemky 931/11 a
916/7 k.ú. Trnava a možnost pozdějšího napojení na splaškovou kanalizaci, v majetku obce
Trnava.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 15.9.2021/6c) bylo schváleno

6d) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno panem Miroslavem Knotem a slečnou Veronikou
Vychodilovou o vyjádření k projektové dokumentaci. Jedná se o novostavbu rodinného domu
na parcele č. 931/9 v k.ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se stavbou rodinného domu pana Miroslava Knota a slečny
Veroniky Vychodilové.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 15.9.2021/6d) bylo schváleno
6e) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Stanislavy Klimkové o prodloužení nájemní
smlouvy v bytovém domě č. p. 314/8.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o jeden rok, opatřenou
dodatkem konkrétní nájemní smlouvy.
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.: 15.9.2021/6e) bylo schváleno
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Zdržel se: 0

6f) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1
o opravu přepážkové místnosti na poště Trnava.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s opravou přepážkové místnosti pošty Trnava. Hledáme
technické řešení problému a firmu, která provede realizaci.

Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 15.9.2021/6f) bylo schváleno
6g) Obecní zastupitelstvo obdrželo dotaz Linky bezpečí, z.s. ohledně žádosti o pokračování
podpory dětské krizové linky.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo schválit finanční dar ve výši 2 000,- Kč.
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 15.9.2021/6g) bylo schváleno
6h) Obecní zastupitelstvo obdrželo ZŠ TRNAVA ohledně přijetí finančního daru na dětský
letní tábor konaný ve středisku Kamínka Roštín ve dnech 18. 7. – 28. 7. 2021 ve výši 13 500,Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s finančním darem ve výši 13 500,- Kč.
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 15.9.2021/6h) bylo schváleno
6ch) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost od Římskokatolické farnosti Trnava o finanční dar
na úhradu nákladů na občerstvení u příležitosti konání slavnosti 110. výročí posvěcení kostela,
která se bude konat 10. 10. 2021 ve výši 10 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s finančním darem ve výši 5 000,- Kč.

Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 15.9.2021/6ch) bylo schváleno
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6i) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Martina Fottery ohledně smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě. Jedná se o příjezd k domu,
který je veden po stávající zpevněné ploše v majetku obce, parc. č. 1772/43. Příjezd bude
upraven hutněným kamenivem – plocha 64 m2. A na parcelu č. 3024/4 v majetku obce
k umístnění přípojky NN v délce 33mb.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě. Jedná se o příjezd k domu, který je veden po stávající zpevněné ploše v majetku
obce, parc. č. 1772/43. Příjezd bude upraven hutněným kamenivem – plocha 64 m2. A na
parcelu č. 3024/4 v majetku obce k umístnění přípojky NN v délce 33mb.
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č.: 15.9.2021/6i) bylo schváleno

6j) Obecní zastupitelstvo projednalo rozpočtová opatření za 9/2021:
Navýšení příjmů:
dotace učebny ZŠ matematiky a fyzika pol. 4216 UZ 107517969 Kč 1423000,dotace volby do PS Parlamentu ČR pol. 4111 UZ 98071 Kč 31000,Navýšení výdajů:
bioodpad § 3725 pol. 5169 Kč 50000,vítání občánků § 4339 pol. 5492 Kč 2000,oprava hřiště u ZŠ § 3412 pol. 5171 Kč 30000,dar linka bezpečí § 4379 pol. 5222 Kč 2000,volby odměny § 6114 pol. 5021 UZ 98071 Kč 23000,volby drobný mat. § 6114 pol. 5139 UZ 98071 Kč 3000,volby služby § 6114 pol. 5169 UZ 98071 Kč 2000,volby pohoštění § 6114 pol. 5175 UZ 98071 Kč 2000,volby pohoštění § 6114 pol. 5175 Kč 1000,oprava MŠ rekonstrukce rozvaděče § 3111 pol. 6121 mínus Kč 150000,MŠ oprava rozvaděče § 3111 pol. 5171 Kč 150000,Vyrovnání položkou 8115 Kč 1339000,Návrh usnesení:
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Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením za 9/2021.
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č.: 15.9.2021/6j) bylo schváleno

6k) Obecní zastupitelstvo obdrželo doplněnou Zadávací dokumentaci o připomínky ze SFZP
ČR č. projektu 1190400214 ve věci veřejné zakázky ČOV a splaškové kanalizace Trnava se
Smlouvou o dílo plně v souladu se zadávacími podmínkami k plnění předmětu zakázky.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s doplněnou Zadávací dokumentací o
připomínky ze SFZP ČR č. projektu 1190400214 ve věci veřejné zakázky ČOV a splaškové
kanalizace Trnava se Smlouvou o dílo plně v souladu se zadávacími podmínkami k plnění
předmětu zakázky.

Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 15.9.2021/6k) bylo schváleno

7. Organizační záležitosti obce
7a) 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. Projednalo a bere
na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ Trnava.
Usnesení č.: 15.9.2021/7a)
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15.9.2021/7a) bylo schváleno

7b) Obecnímu zastupitelstvu byl zaslán dodatek smlouvy s firmou ASEKOL a.s. o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení, uzavřené dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).
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Zpětný odběr se vztahuje výlučně na odpadní elektrozařízení pocházející z domácností ve
smyslu § 3 odst. 1 písm. e) zákona, bez ohledu na výrobce elektrozařízení a datum jeho
uvedení na trh. Firma Asekol se za to zavazuje zaplatit Obci Trnava odměnu viz. Sazebník.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s dodatkem smlouvy s firmou ASEKOL a.s. o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení, uzavřené dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).
Usnesení č.: 15.9.2021/7b)
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15.9.2021/7b) bylo schváleno

8) Různé
8a) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost nájemce paní Radky Manďákové o vyklizení
půdního prostoru nad kadeřnictvím, kvůli zateplení stropní konstrukce z důvodu snížení
spotřeby energie na vytápění.
8b) Obdrželi jsme nabídku od L. Egnera na službu – Doprava pro nemocné seniory.
8c) Spolek Naše odpadky zpracovává Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Trnava – Návrat k evidenci pomocí čárových kódů
objemných odpadů.
8d) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh vyhrazených termínů, kdy nebudou
prováděny svatební obřady v roce 2022: 1. 1., 15. – 18. 4., 1. 5., 8. 5., 4. – 6.7., 28. 9., 28. 10.,
17. 11., 24. - 26. 12. a 31. 12. Neoddává se ve státní svátky. Oddává se od 11:00 do 14:00 hod.
a to maximálně 3 obřady za den.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem vyhrazených termínů, kdy nebudou prováděny
svatební obřady v roce 2022: 1. 1., 15. – 18. 4., 1. 5., 8. 5., 4. – 6.7., 28. 9., 28. 10., 17. 11., 24.
- 26. 12. a 31. 12. Neoddává se ve státní svátky. Oddává se od 11:00 do 14:00 hod. a to
maximálně 3 obřady za den.
Usnesení č.: 15.9.2021/8d)
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15.9.2021/8d) bylo schváleno

8e) Zajištění blížících se akcí, jako vítání občánků, lampionový průvod, rozsvěcování
stromečku, příprava betlému, jarmarku.
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8f) Odsouhlasení záměru ucházení se o odkup zemědělských pozemků 9982 m2 v k. ú.
Trnava p.č.1902, 1906/7, 1921/23 a 1921/25 dle informačních memorand v oblasti
plánovaného protipovodňového poldru – společnost LICITA, s.r.o.

9) Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.15 hodin.
Přílohy zápisu:
1/ Prezenční listina
2/ Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce
3/ Zveřejnění informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4/ Prezenční listina – hosté
Zápis byl vyhotoven dne 17. 9. 2021
Zapisovatel:
Helena Březíková …………………………………
Ověřovatelé:
Jiří Dolanský …….………….…………………….
Andrea Doleželová…………………………………
Starosta:

Petr Štěpaník………………………………………
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