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Obec Trnava             

                                                                                                    

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva                                                Trnava 21. 5. 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 

21. 5. 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: Vlastimil Bednařík,  Eva Vajďáková  

Schváleni byli: Vlastimil Bednařík,  Eva Vajďáková 

 

Usnesení č.: 21.5.2021/2 

 

Návrh usnesení: 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: Vlastimil Bednařík,  Eva Vajďáková. 

 

Pro: 7                                                  Proti: 0                                              Zdržel se: 2 

 

Usnesení č.: 21.5.2021/2 bylo schváleno 
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3. Volba zapisovatele zápisu: Navržena byla paní Helena Březíková 

               Schválena byla paní Helena Březíková 

Usnesení č.: 21.5.2021/3 

 

Návrh usnesení:  

Zapisovatelkou byla zvolena paní Helena Březíková. 

 

Pro: 8                                                  Proti: 0                                             Zdržel se: 1 

 

Usnesení č.: 21.5.2021/3 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.: 21.5.2021/4 

 

Pro: 9                                              Proti: 0                                                 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 21.5.2021/4 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.: 21.5.2021/4.1) 

Pro: 9                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 21.5.2021/4.1) bylo schváleno 
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5. Majetkové záležitosti obce 
 

5a) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového řízení akce „Modernizace učebny 

matematiky a fyziky na ZŠ Trnava“. Obeslány byly firmy: ARATEC GROUP s.r.o., KDZ, spol. 

s r.o., Veto CAC, s.r.o., Life ProKlassa s.r.o.. Dále bylo výběrové řízení zveřejněno na portálu 

zadavatele www.trnava.cz.  Nabídky předložil KDZ, spol. s r.o. s cenou 1.107.264,-Kč bez 

DPH,  ARATEC GROUP s.r.o. s cenou 1.189.743,-Kč bez DPH.  

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na akci „Modernizace učebny matematiky 

a fyziky na ZŠ Trnava“ s firmou KDZ, spol. s r.o. s cenou 1.107.264,-Kč bez DPH. Jediným 

hodnotícím prvkem byla nejnižší nabídková cena. 

Usnesení č.: 21.5.2021/5a) 

Pro: 9                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 21.5.2021/5a) bylo schváleno 

 

5b) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena Smlouva č. 1200300206 o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Zásobování Obce Trnava 

pitnou vodou“ ve výši 2.359.800,-Kč což představuje 90% nákladů z celkové částky na 

projektovou dokumentaci z celkového nákladu 2.622.000,-Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1200300206 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí České republiky na akci „Zásobování Obce Trnava pitnou vodou“ 

ve výši 2.359.800,-Kč což představuje 90% nákladů z celkové částky na projektovou 

dokumentaci z celkového nákladu 2.622.000,-Kč 

Usnesení č.: 21.5.2021/5b) 

Pro: 9                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 21.5.2021/5b) bylo schváleno 

 

5c) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. 

SML/0134/21 „Trnava – ČOV a splaškové kanalizace“ Předmětem smlouvy je založení práva 

stavebníka provést na částech dotčených silničních pozemků v majetku Zlínského kraje, 

zastoupena Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, 

 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou smlouvou s ŘSZK. 

 

Usnesení č.: 21.5.2021/5c) 

 

Pro: 9                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 21.5.2021/5c) bylo schváleno 

http://www.trnava.cz/
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5d) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku firmy Molatrade, s.r.o. na dotační projekt 

„Snížení světelného znečištění a energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Trnava“ za 

cenu PD 45.500,-Kč bez DPH a administraci dotace za cenu 33.000,-Kč 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy Molatrade, s.r.o. na dotační projekt „Snížení 

světelného znečištění a energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Trnava“. 

 

Usnesení č.: 21.5.2021/5d) 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 21.5.2021/5d) bylo schváleno 

 

5e)Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku Regionální rozvojové agentury Východní Moravy 

z.s.p.o. na dotační management akce „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku v obci Trnava“. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou Regionální rozvojové agentury Východní Moravy 

z.s.p.o. na dotační management akce „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku v obci Trnava“. 

Usnesení č.: 21.5.2021/5e)  

Pro: 9                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 21.5.2021/5e)  bylo schváleno 

 

5f) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace SDH Trnava, zastupující Helena 

Březíková na celoroční činnost spolku o částku 45.000,-Kč na rok 2021. 

 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace SDH Trnava, zastupující Helena 

Březíková na celoroční činnost spolku na částku 45.000,-Kč na rok 2021. 

 

Usnesení č.: 21.5.2021/5f)  

Pro: 7                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 2  

Usnesení č.: 21.5.2021/5f)  bylo schváleno 

 

5g) Zastupitelstvu obce Trnava byl předložen závěrečný účet obce Trnava za rok 2020. 

Zároveň byla předložena zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, kterou provedl 

K.Ú.Z.K.. Závěrečný účet i zpráva byly vyvěšeny v termínu 9. 4. 2021 - 30. 6. 2021 na úřední 

desce O.Ú. a elektronické úřední desce.  

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava schvaluje předložený závěrečný účet obce Trnava za rok 

2020 bez výhrad a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 
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Usnesení č.: 21.5.2021/5g) 

 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 21.5.2021/5g) bylo schváleno 

 

5h) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno panem D. Vajďákem o služebnost zřízení sjezdu na 

pozemku p. č. 2185 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. Záměr služebnosti byl vyvěšen 

ve dnech 16.3. – 31.3.2021. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se služebností pro pana D. Vajďákem o služebnost zřízení sjezdu 

na pozemku p. č. 2185 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. Služebnost bude provedena 

úplatně za náhradu ve výši 10.000,-Kč bez DPH 

 

Usnesení č.: 21.5.2021/5h) 

 

Pro: 9                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 21.5.2021/5h) bylo schváleno  

 

5ch) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno manžely Slováčkovými  o uzavření pachtovní 

(nájemní) smlouvy pozemku p. č. 3086/5 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. Záměr 

byl zveřejněn  na úřední desce ve dnech 16. 3. 2021 – 31.3.2021.  

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s o uzavření pachtovní (nájemní) s manžely Slováčkovými  o 

pozemku p. č. 3086/5 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava za cenu 1,00 Kč/m2/rok na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

Usnesení č.: 21.5.2021/5ch) 

 

Pro: 9                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 21.5.2021/5ch) bylo schváleno 

 

 

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

rychlostní zkoušky dne 22. 5. 2021 od 10:00 do 17:30 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. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s konáním Rallysprintu Kopná za podmínek: 

Akce se uskuteční dne 22. 5. 2021 v časovém úseku od 10:00 hod. do 17:00 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, 
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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.: 21.5.2021/5i) 

 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 21.5.2021/5i) bylo schváleno 

 

 

5j) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na schválení finančního daru ve výši 23.760,-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 23.760,-Kč. 

 

Usnesení č.: 21.5.2021/5j) 

 

Pro: 6                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 3 

Usnesení č.: 21.5.2021/5j) bylo schváleno 
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5k) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena nabídka na dodávku rekonstrukce rozvaděčů 

v Mateřské škole Trnava. Rozvaděče neplní revizní podmínky. Cena za dodávku činí 87.850,-

Kč bez DPH 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou nabídkou. 

Usnesení č.: 21.5.2021/5k) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 21.5.2021/5k) bylo schváleno 

 

 

 

 

6. Organizační záležitosti obce 

 

6a) Zastupitelstvo obce Trnava konstatuje ověření   

ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 1 Územního plánu Trnava 

není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 

s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, 

rozhodlo 

v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy, 

vydává 

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 

stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 1 Územního plánu Trnava. 

Usnesení č.: 21.5.2021/6a) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 21.5.2021/6a) bylo schváleno 

 

6b) Obecní zastupitelstvo projednalo otvírací dobu MŠ Trnava v době prázdnin. MŠ bude 

uzavřena v době od 19. 7. 2021 do 13. 8. 2021. 
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 5. 2021 

 

Zapisovatel: Helena Březíková… …. …………………......dne: 24. 5. 2021 

 

Ověřovatelé: : Vlastimil Bednařík….…….………..………dne: 24. 5. 2021 

 

           :  Eva Vajďáková.........................…....……....dne: 24. 5. 2021 

 

Starosta obce: Ing. Martin Kašpárek ….……….…...…..…. dne: 24. 5. 2021 


