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Obec Trnava             

                                                                                                    

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva                                                Trnava 5. 3. 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 koná dne 

5. 3. 2021 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Trnavě. 

 

Přítomní: Vlastimil Bednařík, Martin Kašpárek, Eva Vajďáková, Ing. Jana Chrastinová, Ing.   

                  Petr Chmelař, Jiří  Dolanský, Helena Březíková, Ing. Adam Páleníček, Ing. Tomáš  

                  Hubáček – distančně 

 

Omluveni:   

 

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. Jana Chrastinová, Ing.  Petr Chmelař 

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

 

Usnesení č.: 5.3.2021/2 

 

Návrh usnesení: 

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

 

Pro: 7                                                  Proti: 0                                              Zdržel se: 2 

 

Usnesení č.: 5.3.2021/2 bylo schváleno 
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3. Volba zapisovatele zápisu: Navržena byla paní Helena Březíková 

               Schválena byla paní Helena Březíková 

Usnesení č.: 5.3.2021/3 

 

Návrh usnesení:  

Zapisovatelkou byla zvolena paní Helena Březíková. 

 

Pro: 8                                                  Proti: 0                                             Zdržel se: 1 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/3 bylo schváleno.  

 

 

4. Schválení programu:  

 
   4.1 Distanční účast zastupitele 

                                   5. Majetkové záležitosti obce 

   6. Organizační záležitosti obce 

   7. Různé  

              8. Diskuze 

              9. Závěr 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí s předloženým programem. 

 

Usnesení č.: 5.3.2021/4 

 

Pro: 9                                              Proti: 0                                                 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 5.3.2021/4 bylo schváleno 

 

 

4.1 Distanční účast zastupitele na veřejném zasedání OZ 
 

4.1) Na základě nepříznivě se vyvíjející epidemiologické situace COVID-19 bylo navrženo 

Obecnímu zastupitelstvu, aby účast zastupitele mohla být vykonávána distanční formou, 

prostřednictvím telekonference. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s účastí zastupitele na veřejném zasedání OZ  

distanční formou, prostřednictvím telekonference. 

 

Usnesení č.: 5.3.2021/4.1) 

Pro: 9                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 5.3.2021/4.1) bylo schváleno 
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5. Majetkové záležitosti obce 
 

 

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

za rok 2020. Dále obdrželo ke schválení odpisový plán pro rok 2021. Hospodářský výsledek 

za rok 2020 činí 4.465,49 Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní školy Trnava za rok 2020. Dále 

schvaluje odpisový plán pro rok 2021. Hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 4.465,49 

Kč byl převeden do rezervního fondu. 

Usnesení č. 5.3.2021/5a) 

Pro: 9                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

Usnesení č. 5.3.2021/5a) bylo schváleno 

 

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

nájemného tělocvičny pro rok 2021. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje kalkulaci nájemného tělocvičny. Nájem tělocvičny je 

stanoven na 360 Kč/hod. Správce tělocvičny bude placen paušální částkou.  

 

usnesení č.:  5.3.2021/5b) 

 

Pro: 9                                                             Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5b) bylo schváleno  

 

5c) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o schválení účetní uzávěrky Mateřské školy Trnava 

za rok 2020 a přidělení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu.  

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Trnava za rok 2020. 

Hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 18.651,11-Kč byl převeden do rezervního fondu.  

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5c) 

 

Pro: 9                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5c) bylo schváleno 

 

5d) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana L. Štěpána o prodloužení nájemní smlouvy 

v bytovém domě č. p. 326. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu pana L. Štěpána dle usnesení  
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č.: 28.3.2018/5r) ze dne 28.3.2018. 

Usnesení č.: 5.3.2021/5d) 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5d) bylo schváleno 

 

5e)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.: 5.3.2021/5e)  

Pro: 9                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 5.3.2021/5e)  bylo schváleno 

 

5f)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.: 5.3.2021/5f)  

Pro: 9                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 5.3.2021/5f)  bylo schváleno 

 

5g) Obecnímu zastupitelstvu byl navržen prodej podílových listů Amundi Czech Republic 

Asset Managemet, a.s.. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem podílových listů Amundi Czech Republic Asset 

Managemet, a.s.. 

Usnesení č.: 5.3.2021/5g) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č. 5.3.2021/5g) bylo schváleno 
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5h) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno panem D. Vajďákem o služebnost na pozemku p. č. 

2185 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava - právo chůze a jízdy 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru služebností pro pana D. Vajďáka na 

pozemku p. č. 2185 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava - právo chůze a jízdy. 

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5h) 

 

Pro: 9                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5h) bylo schváleno  

 

5ch) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena Dohoda o výběru poplatků a předávání 

dokladů s firmou Marius Pedersen a.s.. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů 

s firmou Marius Pedersen a.s.. 

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5ch) 

Pro: 9                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5ch) bylo schváleno 

5i) Kresta Racing s.r.o. žádá o povolení testování závodních vozů v úseku Trnava Čertová – 

Všemina.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s konáním testování závodních vozů Kresta Racing s.r.o. 

na místních komunikacích obce za podmínek: 

Akce se uskuteční v časovém úseku od 09:00 hod. do 18:00 hod.. 

Způsob zajištění bezpečnosti v průběhu konání akce: Pořadatel akce zajistí informovanost 

obyvatel obce (zavazujeme se, že všechny občany a vlastníky staveb k individuální rekreaci 

seznámíme nejpozději 1 kalendářní týden před konáním akce s bezpečnostními pokyny, 

přesnými údaji o uzávěrách trati a průjezdu testovaných vozidel. Řádné rozmístění dopravního 

značení a pořadatele podél celé trati.)  

Usnesení č.: 5.3.2021/5i) 

Pro: 8                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 5.3.2021/5i) bylo schváleno 

 

5j)  Organizátoři Rallysprint Kopná žádají o povolení udělení souhlasu s konáním průjezdu 

rychlostní zkoušky dne 17. 4. 2021 od 10:00 do 16:30 hodin. Omezení se týká komunikace 

III/4893 ve směru od Podkopné Lhoty do Trnava-Rozcestí, do Trnava-Hořansko-točna silnice 

III/4894 a následně po místní komunikaci Trnava-Hořansko-točna směr Koliba-Všemina. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s konáním Rallysprintu Kopná za podmínek: 

Akce se uskuteční dne 17. 4. 2021 v časovém úseku od 10:00 hod. do 16:30 hod. OZ souhlasí 

se dvěma průjezdy.  

Způsob zajištění bezpečnosti v průběhu konání akce: Pořadatel akce zajistí informovanost 

obyvatel obce (zavazujeme se, že všechny občany a vlastníky staveb k individuální rekreaci 

seznámíme nejpozději 1 kalendářní týden před konáním akce s bezpečnostními pokyny, 

přesnými údaji o uzávěrách trati a průjezdu soutěžních vozidel. V materiálech bude uveden 

kontakt na vedoucího RZ, na kterého se lidé budou moci obrátit. Pořadatel akce poskytne 

přednostní zdravotní zásah i pro neúčastníky rally, za cenu přerušení podniku. Podél celé trati 

rychlostní zkoušky budou rovněž vyvěšeny upozornění o konání rally. Seznamovací jízdy 

účastníků rally budou probíhat za dohledu pořadatelů a Policie ČR. Veškeré specifické dotazy 

týkající se bezpečnosti je možno vznášet na ředitele rally pana Josefa Minaříka. Nejpozději 1 

týden před konáním akce doložíme na obecní úřad pojištění závodu s garancí odstranění 

případných škod a následků, popřípadě oprav komunikací. Tyto situace hlaste řediteli rally panu 

Josefu Minaříkovi. V dostatečném předstihu před soutěží (nejpozději 14 dnů před konáním 

akce) budou na obecní úřad dodány tiskové materiály, které budou obsahovat časový 

harmonogram závodu, mapu s časy dopravních uzavírek, mapu a zabezpečení obce během 

rychlostní zkoušky. Řádné rozmístění dopravního značení a pořadatele podél celé trati. Po 

skončení rally vyčistíme neprodleně okolí trati rychlostní zkoušky od odpadků po divácích a 

věcí souvisejících s pořádáním rally. Do 3 dnů po skončení rally provede pořadatel společně se 

starostou obce fyzickou prohlídku obecních komunikací, kdy se zavazuje, že veškerá poškození 

opraví v termínu do 14 dnů od skončení akce a povrch komunikací bude nejméně ve stejné 

kvalitě, jako před samotným konáním akce či před seznamovacími jízdami. Pořadatel doloží 

přílohu k žádosti, grafické znázornění rychlostní zkoušky. OZ důrazně upozorňuje pořadatele, 

aby osobně seznámil majitele pozemků v místní části Papradná (od křižovatky na Všeminu) 

s průběhem rally a zajistili pořadatelskou službu, aby nedocházelo k neoprávněným vstupům a 

ničení soukromých nemovitostí.   

Komunikace, na kterou žádá pořadatel „Rallysprintu“ souhlas obce se částečně nachází na 

pozemku p. č. 2385 k. ú. Trnava u Zlína, druh pozemku, lesní pozemek, způsob ochrany, 

pozemek určený k plnění funkcí lesa, v majetku obce Trnava.  Nejedná se tedy o komunikaci 

ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato 

komunikace není vedena v Pasportu komunikací obce Trnava. Konstrukční vrstvy komunikace 

nejsou majetkem obce Trnava.   

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5k) 

 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5k) bylo schváleno 

 

 

5k) TJ Sokol Trnava požádal o poskytnutí dotace na celoroční činnost v roce 2021 - muži  ve 

výši 30.000,- Kč a dále žádost o poskytnutí dotace na činnost v roce 2021 –  žáci ve výši 

30.000,-Kč. 

    

Návrh usnesení 
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Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost v roce 2021- muži  

ve výši 30.000,- Kč a žáci ve výši 30.000,-Kč.  

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5k) 

 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5k) bylo schváleno 

 

5l) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy s firmou Zásilkovna s.r.o. na zřízení 

Z-boxu (výdejního místa balíků). 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy s firmou Zásilkovna s.r.o. na zřízení Z-boxu 

(výdejního místa balíků). Z-box bude umístěn na ploše za obchodem Coop. 

Usnesení č.: 5.3.2021/5l) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 5.3.2021/5l) bylo schváleno 

 

5m) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen dodatek pachtovní smlouvy s firmou Mamian spol. 

s r.o., kde došlo k úpravě výměr pozemků dle skutečně obhospodařované plochy a zvýšení 

nájemného na 2.000,-Kč/ha/rok. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženým dodatkem pachtovní smlouvy s firmou Mamian 

spol. s r.o., kde došlo k úpravě výměr pozemků dle skutečně obhospodařované plochy a 

zvýšením nájemného na 2.000,-Kč/ha/rok. 

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5m) 

 

Pro: 9                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5m) bylo schváleno 

  

5n) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno společností Dotek o.p.s., Spolek přátel hradu 

Lukova, Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice a Domov seniorů Lukov  o poskytnutí 

finančních zdrojů na provoz zařízení v roce 2021. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo poskytuje finanční prostředky: 

Dotek o.p.s. ve výši  2.000,-Kč. 

Spolek přátel hradu Lukova ve výši  0.000,-Kč. 

Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice ve výši 5.000,- Kč. 

Domov seniorů Lukov ve výši 5.000,-Kč. 

Usnesení č.: 5.3.2021/5n) 
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Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 5.3.2018/5n) bylo schváleno 

 

5o) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na schválení finančního daru ve výši 10.220,-Kč SK 

lyžařskému klubu Trnava, zisk ze sběru kovových odpadů v obci, na kterém se lyžařský klub 

podílel. 

Návrh usnesení:  

Obecní zastupitelstvo obce rozhodlo schválit finanční dar ve výši 10.220,-Kč. 

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5o) 

 

Pro: 7                                                               Proti: 1                                            Zdržel se: 1 

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5o) bylo schváleno 

 

 

5p) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena doplněná obecně závazná vyhláška o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu. V článku, 6 Osvobození a úlevy, odstavec 3, byly doplněny nemovitosti 

na než se vztahuje úleva.  

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s doplněním obecně závazné vyhláškou o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu č. 1/2021 a to v článku 6 Osvobození a úlevy, odstavec 3 byly doplněny 

nemovitosti na něž se vztahuje sleva, č.p. 414, č. e. 021, 035 a 051.  

 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5o) bylo schváleno  

 

 

5r) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen dodatek č. 1 smlouvy „Zásobování obce Trnava 

pitnou vodou“. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu plnění zakázky o 3 měsíce od vydání 

územního rozhodnutí.  

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s prodloužením termínu plnění smlouvy o 3 měsíce. 

 

Pro: 9                                                              Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5r) bylo schváleno  
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5s) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen dodatek č. 1 smlouvy „Obnova mostu č. TR-06-M 

přes potok Trnávka v obci Trnava - EDS117D919001926“. Zhotovitel žádá o prodloužení 

termínu plnění zakázky do 30. 4. 2021.  

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s prodloužením termínu plnění smlouvy do 30. 4. 

2021. 

 

Pro: 6                                                              Proti: 3                                              Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5s) bylo schváleno  

 

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

biologicky rozložitelných zbytků biomasy na rok 2021. 

Návrh usnesení 

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

biologicky rozložitelných zbytků biomasy na rok 2021. 

Usnesení č.: 5.3.2021/5t) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 5.3.2021/5t) bylo schváleno 

 

5u)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.: 5.3.2021/5u)  

Pro: 9                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 5.3.2021/5u)  bylo schváleno 

 

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

v bytovém domě č. p. 314. 

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.: 5.3.2021/5t)  

Pro: 9                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 5.3.2021/5t)  bylo schváleno 
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5u) Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 3/2021 a to: 

Navýšení příjmů:  

Dar obci  § 3429 pol. 2321 Kč 12000,-    

Navýšení výdajů: 

Oprava herních prvků – park  § 3429 pol. 5171    Kč 12000,- 

Silnice – investice  § 2212 pol. 6121  Kč 80000,- 

Mobilní rozhlas, prodloužení licence  § 3341 pol. 5168   Kč 12000,- 

Mobilní rozhlas, tel. služby  § 3341 pol. 5162  Kč 4000,- 

Snížení výdajů: 

Chodníky – opravy, služby  § 2219 pol. 5169 Kč 80000,- 

samospráva služby  § 6171  pol. 5169  Kč 16000,- 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 3/2021. 

 

Usnesení č.:5.3.2021/5u) 

 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                               Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 5.3.2021/5u) bylo schváleno 

 

 

 

 

 

6. Organizační záležitosti obce 
 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 hodin. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 8. 3. 2021 

 

Zapisovatel: Helena Březíková… …. …………………......dne: 8. 3. 2021 

 

Ověřovatelé: : Ing. Jana Chrastinová …….………..………dne: 8. 3. 2021 

 

           :  Ing. Petr Chmelař......................…....……....dne: 8. 3. 2021 

 

Starosta obce: Ing. Martin Kašpárek ….……….…...…..…. dne: 8. 3. 2021 


