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Obec Trnava             
  
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Trnava 30. srpna 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 
30.8.2022 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Trnavě. 
 
Přítomní: Petr Štěpaník, Jiří Dolanský, Ing. Jana Krčmová, Helena Březíková, Vlastimil 
Bednařík, Ing. Petr Chmelař, Dis. Andrea Doleželová 
Distančně: 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: Ing. Petr Chmelař, Jiří Dolanský    

Schváleni byli: Ing. Petr Chmelař, Jiří Dolanský   
 
Usnesení č.: 30.8.2022/2 
 
Návrh usnesení: Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: Ing. Petr Chmelař, Jiří Dolanský 
 
Pro: 9                                               Proti: 0                                          Zdržel se: 0 
  
Usnesení č.: 30.8.2022/2 bylo schváleno. 
 
3. Volba zapisovatele zápisu: Navržena byla: Helena Březíková 
               Schválena byla: Helena Březíková 
Usnesení č.: 30.8.2022/3 
 
Návrh usnesení: Zapisovatelkou byla zvolena: Helena Březíková 
 
Pro: 9                                                 Proti: 0                                        Zdržel se: 0 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/3 bylo schváleno.  
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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.: 30.8.2022/4 
 
Pro: 9                                           Proti: 0                                         Zdržel se: 0 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/4 bylo schváleno. 
 
5. Majetkové záležitosti 
 
5a) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o pronájem sportoviště – fotbalového hřiště a 
zároveň nájemní smlouvu o dlouhodobém pronájmu prostor a provozování sportovního areálu 
mezi Obcí Trnava a TJ. Sokol Trnava, z.s. 
 
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s pronájmem sportoviště a zároveň s nájemní 
smlouvou mezi Obcí Trnava a TJ. Sokol Trnava, z.s.  
 
Usnesení č.: 30.8.2022/5a)  
 
Pro: 9                                                   Proti: 0                                        Zdržel se: 0 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/5a) bylo schváleno.  
 

5b) Obecní zastupitelstvo obdrželo rozpočet od tří firem na rekonstrukci koupelen v bytovém 
domě č.p. 314. Od firmy AKEL mont s.r.o. ve výši 1 790 136,- Kč, od firmy STAVO spol. 
s r.o. ve výši 1 599 357,- Kč, od firmy DOLEŽEL Stanislav ve výši 1 982 646,- Kč. 
 
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo vybralo firmu s nejnižší nabídkou, a to od STAVO spol. 
s r.o. ve výši 1 599 357,- Kč. 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/5b) 
 
Pro: 7                                           Proti: 0                                            Zdržel se: 2 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/5b) bylo schváleno. 
 
5c) Obecní zastupitelstvo obdrželo výpověď pachtovní smlouvy od pana Martina Bořuty, na 
parcely č. 2193 TTP, 2197 TTP, 2198 TTP a 2210/4 LP, jelikož se stal jejich vlastníkem. 
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Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s výpovědí pachtovní smlouvy od pana 
Martina Bořuty a to z důvodu, že je jejich vlastníkem. 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/5c) 
 
Pro: 9                                             Proti: 0                                          Zdržel se: 0 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/5c) bylo schváleno. 
 
5d) Obecní zastupitelstvo projednalo smlouvu o dodávce pitné vody mezi Obcí Podkopná 
Lhota a Obcí Trnava na pozemek parcelní číslo 1063/5 – hřiště. 
 
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí se smlouvou o dodávce pitné vody mezi Obcí 
Podkopná Lhota a Obcí Trnava na pozemek číslo 1063/5 – hřiště. Pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy. 
  
Usnesení č.: 30.8.2022/5d) 

Pro: 9                                                   Proti: 0                                     Zdržel se: 0 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/5d) bylo schváleno.  
 
5e) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost ZŠ Trnava o schválení přijetí finančního daru ve 
výši 9 752,- Kč na akci „Škola v přírodě“ ve dnech 20.6. – 24.6.2022 na hotelu Jelenovská 
Valašské Klobouky. 
 
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schválilo žádost ZŠ Trnava o přijetí finančního daru ve 
výši 9 752,- Kč na akci „Škola v přírodě“ ve dnech 20.6. – 24.6.2022 na hotelu Jelenovská 
Valašské Klobouky. 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/5e) 

Pro: 9                                                          Proti: 0                                      Zdržel se: 0 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/5e) bylo schváleno. 
 
5f) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost ZŠ Trnava o schválení přijetí finančního daru ve výši 
19 000,- Kč na Program sebeobrana žáků, kterou pořádala ZŠ Trnava pro své žáky. 
 
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schválilo žádost ZŠ Trnava o přijetí finančního daru ve 
výši 19 000,- Kč na Program sebeobrana žáků, kterou pořádala ZŠ Trnava pro své žáky. 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/5f) 

Pro: 9                                                          Proti: 0                                    Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 30.8.2022/5f) bylo schváleno. 
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5g) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o poskytnutí finanční podpory ve výši 15% nákladů, 
a to v případě přidělení dotace z MAS Vizovice, na rekonstrukci školní družiny. Rozšíření 
prostor školní družiny je nutné z důvodu zvýšeného počtu žáků. 
  
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finanční podpory ve výši 15% 
nákladů, v případě přidělení dotace z MAS Vizovice, na rekonstrukci školní družiny.  
  
Usnesení č.: 30.8.2022/5g) 

Pro: 9                                                     Proti: 0                                     Zdržel se: 0 

Usnesení č. 30.8.2022/5g) bylo schváleno. 

5h) Obecní zastupitelstvo obdrželo od Městského úřadu Vizovice, odboru stavebního úřadu 
návrh o projednání žádosti na změnu územního plánu Trnava, a to zkráceným postupem 
navrhovatele Davida Vítka. Jedná se o změnu ze stávající plochy občanského vybavení – 
veřejná vybavenost na plochu hromadného bydlení na pozemcích p.č. st. 721, 966/6 a 966/4 
v k.ú. Trnava.  
 
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo: 
1) schvaluje pořízení změny č.2 ÚP Trnava a obsah změny č. 2 ÚP dle přílohy usnesení 
2) stanovilo, že změna č. 2 bude pořízena zkráceným postupem dle §55 a násl. zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon) 
3) podmiňuje pořízení změny č. 2 úhradou nákladů uvedených v §55 a odst. 2 písm. f) 
stavebního zákona panem Davidem Vítkem, na jehož návrh a z jehož výhradní potřeby je 
změna č. 2 pořizována 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/5h) 

Pro: 9                                                 Proti: 0                                     Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 30.8.2022/5h) bylo schváleno. 

5ch) Obecnímu zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č.4/2022. 
Příjmy: 
 pol. 4111 UZ 98043  2.756,90 kompenzační bonus 
 pol. 4111 UZ 98187  32.000  volby 
Celkem    34.756,90  
 
Výdaje: 
 2292    -32.000  Dopravní obslužnost veřejnými službami 
 3639    -50.000  Komunální služby a ú.rozvoj jinde nezařazené 
 3419    -50.000  Ostatní sportovní činnost 

3326 14.000  Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 
kulturního, národního a historického povědomí 

3399 37.000  Ostatní záležitosti kultury, církví a 
sdělovacích prostředků 

 3632    73.000  Pohřebnictví 
 3111    40.000  Mateřské školy  
 pol. 8115   2.756,90 Financování – vyrovnávací položka  
Celkem    34.756,90   
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Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením č.4/2022. 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/5ch) 

Pro: 9                                                          Proti: 0                                                  Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 30.8.2022/5ch) bylo schváleno. 

5i) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o poskytnutí dotace na každoroční akci Trnavský 
kolík ve výši 15 000,- Kč. 
 
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na akci Trnavský kolík 
ve výši 12 000,- Kč 
 

Usnesení č.: 30.8.2022/5i) 

Pro: 9                                                      Proti: 0                                                  Zdržel se: 0  
 
Usnesení č.: 30.8.2022/5i) bylo schváleno. 

5j) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o poskytnutí finanční podpory činnosti neziskové 
organizace Za sklem o.s. ve výši 2 000,- Kč.  
 
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finanční podpory činnosti 
neziskové organizace Za sklem o.s. ve výši 2 000,- Kč. 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/5j) 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                  Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 30.8.2022/5j) bylo schváleno. 

5k) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o poskytnutí materiální pomoci od nemocnice 
Milosrdných bratří ve Vizovicích. 
 
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo daruje dřevo nemocnici Milosrdných bratří ve 
Vizovicích. Starosta je pověřen vystavením darovací smlouvy. 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/5k) 

Pro: 9                                                          Proti: 0                                  Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 30.8.2022/5k) bylo schváleno. 

5l) 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. Čapákové 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. Čapákové za úplatu za věcné břemeno dle 
oceňovací vyhlášky. 

Usnesení č.: 30.8.2022/5l) 
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Pro: 9                                                          Proti: 0                                  Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 30.8.2022/5l) bylo schváleno. 

5m) Obecní zastupitelstvo žádost o souhlas s napojením plynovodu k RD č.p. 336.  

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s napojením plynovodu k RD č.p. 336 

Usnesení č.: 30.8.2022/5m) 

Pro: 9                                                          Proti: 0                                  Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 30.8.2022/5m) 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. 
 
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.  
 
Usnesení č.: 30.8.2022/6a) 

Pro: 9                                                     Proti: 0                                     Zdržel se: 0 

Usnesení č. 30.8.2022/6a) bylo schváleno. 

 
6b) Obecní zastupitelstvu byly předloženy směrnice č. 17 – stravování, dodatek ke směrnici č. 
6 – výše stravného pro poskytování cestovních náhrad obce Trnava, směrnice č. 30 – finanční 
kontrola – zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a směrnice č. 2 – Evidence, 
účtování a odepisování majetku. 
 
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvu souhlasí s předloženými směrnice č. 17 – stravování, 
dodatek ke směrnici č. 6 – výše stravného pro poskytování cestovních náhrad obce Trnava, 
směrnice č. 30 – finanční kontrola – zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a 
směrnice č. 2 – Evidence, účtování a odepisování majetku. 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/6b) 

Pro: 9                                                    Proti: 0                                     Zdržel se: 0 

Usnesení č. 30.8.2022/6b) bylo schváleno. 

 
6c) Obecní zastupitelstvu byla předložena nabídka na vyhotovení komplexních podkladů pro 
vydání rozhodnutí o opatření obecné povahy ve věci změny a úpravy dopravního značení na 
pozemních komunikací v k.ú. Trnava. Cena činí 25 000,- Kč včetně DPH. 
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Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou na vyhotovení komplexních 
podkladů pro vydání rozhodnutí o opatření obecné povahy ve věci změny a úpravy dopravního 
značení na pozemních komunikací v k.ú. Trnava, za cenu 25 000,- Kč včetně DPH. 
 
Usnesení č.: 30.8.2022/6c) 

Pro: 9                                                    Proti: 0                                     Zdržel se: 0 

Usnesení č. 30.8.2022/6c) bylo schváleno. 

 

7)  Různé  

  

8) Závěr 

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.00 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 30.8.2022 
 
Zapisovatel: ……………………………………………...dne 30.8.2022                      
 
Ověřovatelé: .……………………………………………. dne 30.8.2022 
                       
                      …………..………………………………… dne 30.8.2022  
 
 
Starosta: Petr Štěpaník….…………………………………dne 30.8.2022 
 
 
 

 


