Obec Trnava
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Trnava 26. dubna 2022
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
26. 4. 2022 v 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Trnavě.
Přítomní: Petr Štěpaník, Ing. Petr Chmelař, Jiří Dolanský, Vlastimil Bednařík, Ing. Jana
Krčmová, Helena Březíková, Andrea Doleželová, Dis.
Distančně: Ing. Adam Páleníček, Ing. Tomáš Hubáček
Omluveni:
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: Vlastimil Bednařík, Ing. Petr Chmelař
Schváleni byli: Vlastimil Bednařík, Ing. Petr Chmelař
Usnesení č.: 26.4.2022/2
Návrh usnesení: Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: Vlastimil Bednařík, Ing. Petr Chmelař
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/2 bylo schváleno

3. Volba zapisovatele zápisu: Navržena byla: Helena Březíková
Schválena byla: Helena Březíková
Usnesení č.: 26.4.2022/3
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Návrh usnesení: Zapisovatelkou byla zvolena Helena Březíková.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/3 bylo schváleno.

4. Schválení programu:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba zapisovatele zápisu
4. Schválení programu
5. Majetkové záležitosti obce
6. Organizační záležitosti obce
7. Různé
8. Závěr
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženým programem.
Usnesení č.: 26.4.2022/4
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/4 bylo schváleno

5. Majetkové záležitosti
5a) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh úvěrové smlouvy od KB na poskytnutí úvěru ve
výši 90 mil. Kč na profinancování investiční akce „Trnava – ČOV a splašková kanalizace“.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s předloženou úvěrovou
smlouvou od KB ve výši 90 mil. Kč na profinancování investiční akce „Trnava – ČOV a
splašková kanalizace“.
Usnesení č.: 26.4.2022/5a)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/5a) bylo schváleno

5b) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Michaely Dynkové o povolení nového
připojení na místní účelovou pozemní komunikaci z pozemku parc. č. 1700/12 na pozemní
komunikaci parc. č. 3097/12 za účelem zřízení příjezdu k budoucímu rod. domu na parcele
1689/4.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí se žádostí paní Michaely Dynkové o povolení
nového připojení na místní účelovou pozemní komunikaci z pozemku parc. č. 1700/12 na
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pozemní komunikaci parc. č. 3097/12 za účelem zřízení příjezdu k budoucímu rod. domu na
parcele 1689/4 formou věcného břemene na 6 m2.
Usnesení č.: 26.4.2022/5b)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/5b) bylo schváleno

5c) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost a návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě ke stavbě telekomunikační sítě s přípojkami ve Slušovicích, ul.
Dostihová pro účely územního řízení. Telekomunikační vedení je vedeno přes pozemek obce
na parc. č. 3075/2.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí se žádostí a návrhem smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě telekomunikační sítě s přípojkami ve
Slušovicích, ul. Dostihová pro účely územního řízení. Telekomunikační vedení je vedeno přes
pozemek obce na parc. č. 3075/2.
Usnesení č.: 26.4.2022/5c)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

5d) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o schválení účetní závěrky ZŠ Trnava za rok 2021
a převedení HV ve výši 875,48 Kč do rezervního fondu.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku ZŠ Trnava za rok 2021 a
převedení HV ve výši 875,48 Kč do rezervního fondu.
Usnesení č.: 26.4.2022/5d)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/5d) bylo schváleno

5e) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ZŠ Trnava o poskytnutí příspěvku na školu v přírodě
na Jelenovské, které se zúčastní celá škola ve dnech 20.6. – 24.6.2022.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního daru pro ZŠ Trnava
na školu v přírodě na Jelenovské, které se zúčastní celá škola ve dnech 20.6. – 24.6.2022, ve
výši 20 000,- Kč.
Usnesení č.: 26.4.2022/5e)
Pro: 9

Proti: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/5e) bylo schváleno
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Zdržel se: 0

5f) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena nabídka na skupinové úrazové pojištění zásahové
jednotky ve výši 15 825,- Kč ročně.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou nabídkou na skupinové úrazové
pojištění zásahové jednotky ve výši 15 825,- Kč ročně.
Usnesení č.: 26.4.2022/5f)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/5f) bylo schváleno

5g) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno p. Vilémem Vičíkem, Trnava č.p. 358 o dlouhodobý
pronájem nebo odkup části parcely 647/19 v majetku obce, za účelem užívání pro parkování a
zpracování dřeva. Jedná se o výměru cca 60 m2.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s dlouhodobým pronájmem části parcely 647/19 za účelem
užívání pro parkování a zpracování dřeva, za podmínek – vyvěšení záměru + smlouva o
pronájmu.
Usnesení č.: 26.4.2022/5g)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 26.4.2022/5g) bylo schváleno

5h) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno Ing. Markem Bečicou o dlouhodobý pronájem
obecního pozemku č. 2213/1 pro uskladnění palivového dříví. Jedná se o výměru cca 200 m2.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s dlouhodobým pronájmem obecního pozemku 2213/1 za
podmínek – vyvěšení záměru + smlouva o pronájmu.
Usnesení č.: 26.4.2022/5h)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 26.4.2022/5h) bylo schváleno

5ch) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o finanční pomoc Domovem pro seniory Lukov pro
rok 2022. V současné době pečují o naše 3 občany.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finanční pomoci Domovu pro
seniory Lukov pro rok 2022 ve výši 3 000,- Kč.
Usnesení č.: 26.4.2022/5ch)
Pro: 9

Proti: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/5ch) bylo schváleno
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Zdržel se: 0

5i) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí finanční podpory Linky bezpečí,
z.s. ve výši 2 000,- Kč.
Usnesení č.: 26.4.2022/5i)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/5i) bylo schváleno

5j) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o poskytnutí finanční podpory na rok 2022 od
Diakonie ČCE – středisko Vsetín ve výši 3 600,- Kč, a to z důvodu zajištění sociálních služeb
v obci a občanům obce.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí se žádostí o poskytnutí finanční podpory na
rok 2022 od Diakonie ČCE – středisko Vsetín ve výši 3 600,- Kč a to z důvodu zajištění
sociálních služeb v obci a občanům obce.
Usnesení č.: 26.4.2022/5j)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/5j) bylo schváleno

5k) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o poskytnutí finančního příspěvku od Doteku, z.ú.
Vizovice, na činnost pečovatelské služby.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo poskytne finanční příspěvek Doteku, z.ú. Vizovice, na
činnost pečovatelské služby, ve výši 2 000,- Kč.
Usnesení č.: 26.4.2022/5k)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/5k) bylo schváleno

5l) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Mgr. Hany Bartíkové o prodloužení nájemní
smlouvy v bytovém domě č. p. 314/7.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Mgr. Hany
Bartíkové v bytovém domě 314/7, dle usnesení č.: 28.3.2018/5r) ze dne 28. 3. 2018.
Usnesení č.: 26.4.2022/5l)
Pro: 9

Proti: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/5l) bylo schváleno
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Zdržel se: 0

5m) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost manželů Svobodových o odkoupení části parcely
č. 3095/4 a části parcely 3095/1 v majetku obce.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo zamítlo prodej pozemku a rozhodlo o pachtu /
nájemní smlouvě částí parcel – vyvěšení záměru + smlouva o pronájmu.
Usnesení č.: 26.4.2022/5m)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/5m) bylo schváleno

5n) Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 3/2022 a to:
Rozpočtové opatření č.1/2022
Příjmy:
pol. 4111 UZ 98043

73.339,66

daňový bonus

3723

16.000,-

Sběr a svoz ostatních odpadů

Celkem

89.339,66

Výdaje
2143

10.000,-

3314

5.000,-

3412

1.715.000,-

3632

105.000,-

Pohřebnictví

3639
nezařazený

255.000,-

Komunální služby a územní rozvoj jinde

3722

30.000,-

4359

4.000,-

6171

105.000,-

Pol. 8118

Cestovní ruch
Činnosti knihovnické
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče
Činnosti místní správy

35.000.000,-

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -

výdaje

Celkem

37.229.000,-

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období
3/2022.
Usnesení č.:26.4.2022/5n)
Pro: 9

Proti: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/5n) bylo schváleno
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Zdržel se: 0

5o) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku KB ohledně termínovaného vkladu.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s uložením vlastních prostředků dle návrhů
na termínovaný vklad.
Usnesení č.: 26.4.2022/5o)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 26.4.2022/5o) bylo schváleno

6. Organizační záležitosti obce
6a) Zastupitelstvo obce obdrželo žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro
zamýšlenou stavbu – kanalizace Podkopné Lhoty.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Trnava pověřilo starostu obce k prostudování a

vyjádření k projektové dokumentaci zamýšlené stavby – kanalizace Podkopné Lhoty.
Usnesení č.: 26.4.2022/6a)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 26.4.2022/6a) bylo schváleno

7) Různé
7a) Zastupitelstvo obce bylo požádáno vedením Fotbalového klubu Trnava o znovu projednání
nabídky možného odkupu hřiště od SK Podkopná Lhota, z důvodu končící nájemní smlouvy.

8) Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.00 hodin.
Přílohy zápisu:
1/ Prezenční listina
2/ Zveřejnění informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3/ Prezenční listina – hosté
Zápis byl vyhotoven dne 28. 4. 2022
Zapisovatel: Helena Březíková …………………………dne 28.4.2022
Ověřovatelé: Vlastimil Benařík………………………….dne 28.4.2022
Ing. Petr Chmelař………………………….dne 28.4.2022
Starosta: Petr Štěpaník… ………………………………..dne 28.4.2022
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