Obec Trnava
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Trnava 4. března 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
4. 3. 2022 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Trnavě.
Přítomní: Petr Štěpaník, Vlastimil Bednařík, Ing. Petr Chmelař, Jiří Dolanský, Ing. Tomáš
Hubáček, Ing. Adam Páleníček, Ing. Jana Krčmová, Dis. Andrea Doleželová, Helena
Březíková

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: Ing. Jana Krčmová, Jiří Dolanský
Schváleni byli: Ing. Jana Krčmová, Jiří Dolanský
Usnesení č.: 4.3.2022/2
Návrh usnesení: Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: Ing. Jana Krčmová, Jiří Dolanský
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č.: 4.3.2022/2 bylo schváleno

3. Volba zapisovatele zápisu: Navržena byla: Helena Březíková
Schválena byla: Helena Březíková
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Usnesení č.: 4.3.2022/3
Návrh usnesení: Zapisovatelkou byla zvolena Helena Březíková.
Pro: 9

Proti:

Zdržel se: 0

0

Usnesení č.: 4.3.2022/3 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.: 4.3.2022/4
Pro: 9

Proti:

Zdržel se: 0

0

Usnesení č.: 4.3.2022/4 bylo schváleno

5. Majetkové záležitosti
5a) Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2022. Návrh rozpočtu obce,
byl zveřejněn na úřední desce, elektronické úřední desce od 16. 02. 2022. Rozpočet obce na
rok 2022 tvoří přílohu a je nedílnou součástí zápisu OZ.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s předloženým rozpočtem na
rok 2022 včetně jeho změn, financování.
Usnesení č.: 4.3.2022/5a)
Pro: 8

Proti:

1

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 11.12.2020/5a) bylo schváleno

5b) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh firmy MOEL, s.r.o., Šumice, o uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního kabelového
vedení NN společnosti EG.D.,a.s. na pozemek p. Knota na obecních pozemcích 3049/2,
903,/2, 929/2 za úplatu za věcné břemeno dle oceňovací vyhlášky.
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Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem firmy MOEL, s.r.o., Šumice o
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním
distribučního kabelového vedení NN společnosti EG.D.,a.s. na pozemek p. Knota na obecních
pozemcích 3049/2, 903/2, 929/2 za úplatu za věcné břemeno dle oceňovací vyhlášky.
Usnesení č.: 4.3.2022/5b)
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti:

Usnesení č.: 4.3.2022/5b) bylo schváleno

5c) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního kabelového vedení NN společnosti
EG.D., a.s. na pozemek p. Korytářové za úplatu za věcné břemeno dle oceňovací vyhlášky.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního kabelového vedení
NN společnosti EG.D.,a.s. na pozemek p. Korytářové za úplatu za věcné břemeno dle
oceňovací vyhlášky.
Usnesení č.: 4.3.2022/5c)
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č.: 4.3.2022/5c) bylo schváleno

5d) Obecní zastupitelstvo projednalo a určilo zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem ÚP,
tj. MěÚ Vizovice, odborem stavebního úřadu, ve smyslu §47,51 a 53 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo projednalo a určilo starostu obce, jako zastupitele ke
spolupráci s pořizovatelem ÚP, tj. MěÚ Vizovice, odborem stavebního úřadu, ve smyslu
§47,51 a 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování.
Usnesení č.: 4.3.2022/5d)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 4.3.2022/5d) bylo schváleno

5e) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na celoroční činnost SDH
Trnava ve výši 45 000,- Kč.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace SDH Trnava ve výši
45 000,- Kč.
Usnesení č.: 4.3.2022/5e)
Pro:

9

Proti: 0

Usnesení č.: 4.3.2022/5e) bylo schváleno
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Zdržel se: 0

5f) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na celoroční činnost SK
Lyžařský klub Trnava z.s. ve výši 40 000,- Kč.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace SK Lyžařský klub
Trnava z.s. ve výši 40 000,- Kč.
Usnesení č.: 4.3.2022/5f)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 4.3.2022/5f) bylo schváleno

5g) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na celoroční činnost SK
ORFEUS Trnava, z.s. ve výši 34 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace SK ORFEUS Trnava, z.s. ve výši
20 000,- Kč.
Usnesení č.: 4.3.2022/5g)
Pro: 9

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4.3.2022/5g) bylo schváleno

5h) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na celoroční činnost SRPŠ při
ZŠ Trnava ve výši 50 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace SRPŠ při ZŠ ve výši 50 000,- Kč.
Usnesení č.: 4.3.2022/5h)
Pro:

9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 4.3.2022/5h) bylo schváleno

5ch) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o finanční pomoc nemocnici Milosrdných bratří ve
Vizovicích pro rok 2022 ve výši 5 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finanční pomoci nemocnici Milosrdných bratří
ve Vizovicích pro rok 2022 ve výši 5 000,- Kč.
Usnesení č.: 4.3.2022/5ch)
Pro: 9

Proti:

0

Usnesení č.: 4.3.2022/5ch) bylo schváleno
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Zdržel se: 0

5i) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku SK Podkopná Lhota ohledně prodeje sportoviště
včetně šaten za 3 500 000 Kč.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že nabídneme a zároveň garantujeme po
celou dobu administrace částku 1 715 000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem na koupi
sportoviště, včetně šaten.
Usnesení č.: 4.3.2022/5i)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 4.3.2022/5i) bylo schváleno

5j) Organizátoři Rallysprint Kopná žádají o povolení udělení souhlasu s konáním průjezdu rychlostní
zkoušky dne 30. 04. 2022 od 10:00 do 16:00 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.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s konáním Rallysprintu Kopná za podmínek:
Akce se uskuteční dne 30. 04. 2022 v časovém úseku od 10:00 hod. do 16:00 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.: 4.3.2022/5j)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 4.3.2022/5j) bylo schváleno
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Kresta Racing s.r.o. žádá zastupitelstvo obce o povolení užívání obslužné komunikace v úseku
Trnava – Koliba – Všemina za účelem testování závodních vozů na rok 2022.

5k)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s užíváním obslužné komunikace v úseku
Trnava – Koliba – Všemina za účelem testování závodních vozů na rok 2022, a to za těchto podmínek:
Akce se uskuteční v časovém úseku od 09:00 hod. do 18:00 hod.
Způsob zajištění – trať bude vždy zabezpečena a komunikace bude uzavřena vždy pouze na dobu
průjezdu závodního vozu. Bezpečnost - 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.: 4.3.2022/5k)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 4.3.2022/5k) bylo schváleno

5l) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o schválení účetní uzávěrky Mateřské školy Trnava
za rok 2021 a přidělení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Trnava za
rok 2021. Hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši 43 330,71 Kč byl převeden do
rezervního fondu.
Usnesení č.: 4.3.2022/5l)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 4.3.2022/5l) bylo schváleno

5m) 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, za dodržení podmínek nájemní smlouvy uzavřené dne 8. 11. 2013.
Usnesení č.: 4.3.2022/5m)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 4.3.2022/5m) bylo schváleno

5n) 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, za dodržení podmínek nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 12. 2005.
Usnesení č.: 4.3.2022/5n)
Pro: 9

Proti: 0

Usnesení č.: 4.3.2022/5n) bylo schváleno
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Zdržel se: 0

5o) Obecní zastupitelstvo navrhuje zastupitele pana Adama Páleníčka k oddávání.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s oddáváním panem Adamem Páleníčkem.
Usnesení č.: 4.3.2022/5o)
Proti: 0

Pro: 9

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 4.3.2022/5o) bylo schváleno

5p) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou ZŠ Trnava o schválení kalkulace
nájemného tělocvičny základní školy pro rok 2022 a odpisového plánu na rok 2022.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje kalkulaci nájemného tělocvičny základní
školy 360,- Kč/hodina a souhlasí s odpisovým plánem na rok 2022.
Usnesení č.: 4.3.2022/5p)
Pro:

Proti: 0

9

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 4.3.2022/5p) bylo schváleno

5r) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno panem Petrem Zvolenským o finanční dotaci ve výši
5 000,- Kč na pořádání Velikonočního turnaje v nohejbale.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schválilo panu Zvolenskému dotaci ve výši 5 000,- Kč.
Usnesení č.: 4.3.2022/5r)
Pro: 9

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 4.3.2022/5r) bylo schváleno

6. Organizační záležitosti obce
6a) Zastupitelstvu obce bylo doručeno zvláštní ujednání ke smlouvě pro výměnu stávajícího
Z-Boxu za kapacitnější. Nový Z-BOX by byl zároveň umístěn na obecní pozemek před č.p. 314
v k.ú. Trnava.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s výměnou a umístěním Z-BOXU na

pozemek před č.p. 314 v k.ú. Trnava.
Usnesení č.: 4.3.2022/6a)
Pro: 9

Proti: 0

Usnesení č. 4.3.2022/6a) bylo schváleno
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Zdržel se: 0

6b) Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zrušení čísla popisného 9, žádost byla odeslána na
stavební úřad ve Slušovicích.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí se zrušením čísla popisného 9 a odesláním
žádosti na stavební úřad ve Slušovicích.
Usnesení č.: 4.3.2022/6b)
Pro:

9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č.: 4.3.2022/6b) bylo schváleno

6c) Obecní zastupitelstvo zveřejnilo výroční zprávu za rok 2021 dle § 18 zák. č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním výroční zprávy za rok 2021

dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů.
Usnesení č.: 4.3.2022/6c)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4.3.2022/6c) bylo schváleno

7) Různé
8) Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.30 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 7. 3. 2022
Zapisovatel: Helena Březíková …………………………dne 7. 3. 2022
Ověřovatelé: Ing. Jana Krčmová….………………………dne 7. 3. 2022
Jiří Dolanský …………. …………………. dne 7. 3. 2022
Starosta: Petr Štěpaník… …………………………………dne 7. 3. 2022
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