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Obec Trnava             

  

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Trnava 22. 10. 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 konalo dne 

22. 10. 2021 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Trnavě. 

 

Přítomní:  Petr Štěpaník, Vlastimil Bednařík, Ing. Petr Chmelař, Ing. Tomáš Hubáček, Ing. 

Adam Páleníček, Ing. Jana Krčmová, Andrea Doleželová DiS., Jiří Dolanský 

 

Omluveni:  Helena Březíková 

 

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. Tomáš Hubáček, Ing. Adam Páleníček  

Schváleni byli: Ing. Tomáš Hubáček, Ing. Adam Páleníček 

 

Usnesení č.: 22.10.2021/2 

 

Návrh usnesení: 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: Ing. Tomáš Hubáček, Ing. Adam Páleníček 

 

Pro:   8                                              Proti:  0                                          Zdržel se:   0 

  

Usnesení č.: 22.10. 2021/2 bylo schváleno 

 

 

3. Volba zapisovatele zápisu: Navržena byla:  Ing. Jana Krčmová 

               Schválena byla: Ing. Jana Krčmová  

Usnesení č.: 22.10.2021/3 

 

Návrh usnesení:  

Zapisovatelkou byla zvolena Ing. Jana Krčmová. 
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Pro:   8                                              Proti:    0                                        Zdržel se:  0 

 

Usnesení č.: 22.10.2021/3 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.: 22.10.2021/4 

 

Pro:  8                                            Proti:    0                                           Zdržel se:  0 

 

Usnesení č.: 22.10.2021/4 bylo schváleno 

 

5. Majetkové záležitosti 
 

5a)  Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh směnné smlouvy mezi Povodím Moravy, s.p. a Obcí 

Trnava ohledně majetkoprávního narovnání stávajícího právního stavu mezi smluvními 

stranami. Na předmětném pozemku v právu hospodařit PM  se nachází veřejná komunikace ve 

vlastnictví obce. Na předmětných pozemcích ve vlastnictví obce se nachází úprava vodního 

toku Trnávka ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu PM. 
 

Kupní cena pro směnu – pozemek p. č. 3075/28 v k.ú. Trnava u Zlína ve vlastnictví ČR, právo hospodařit 

PM, s.p. byl oceněn soudním znalcem Ing. Alešem Janáskem ve znaleckém posudku č. 6018-48-1/21 ze 

dne 9. 7. 2021 cenou zjištěnou dle cenového předpisu na 2 270,- Kč. 

Předmětné pozemky p. č. 3095/5 a p. č. 3079/15 v k.ú. Trnava u Zlína ve vlastnictví obce, byly oceněny 

soudním znalcem Ing. Alešem Janáskem ve znaleckém posudku č. 6019-49-2/21 ze dne 9. 7. 2021 dle 

obvyklé (tržní) ceny nemovitosti na 18 744,- Kč. 

Úhrada cen za pozemky bude provedena vzájemným zápočtem tak, že PM uhradí obci částku 16 474,- 

Kč, což je rozdíl cen pozemků pro směnu. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem  směnné smlouvy mezi Povodím Moravy, s.p. a Obcí Trnava 

ohledně majetkoprávního narovnání stávajícího právního stavu mezi smluvními stranami.  
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Usnesení č.: 22.10.2021/5a) 

Pro:    8                                                        Proti:   0                                  Zdržel se:   0 

Usnesení č.: 22.10.2021/5a) bylo schváleno 

 

5b) Mateřská škola Trnava, č. p. 326, příspěvková organizace obdržela neinvestiční dotaci ve výši 

112 791,- Kč. Dotace je určena na projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Prostředky jsou převedeny prostřednictvím 

rozpočtu obce, jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání obcí se státním rozpočtem. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s neinvestiční dotací pro Mateřskou školu Trnava, č. p. 326, 

příspěvkovou organizaci ve výši 112 791,- Kč. Prostředky byly rozpočtovým opatřením zapojeny do 

rozpočtu obce. 

Usnesení č.: 22.10.2021/5b) 

Pro:   8                                            Proti:     0                                       Zdržel se:   0 

Usnesení č.: 22.10. 2021/5b) bylo schváleno 

 

 

5c) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Lenky Vajďákové o prodloužení nájemní 

smlouvy v bytovém domě č. p. 326/4.  

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Lenky Vajďákové o 

jeden rok. 

 

Usnesení č.: 22.10.2021/5c) 

Pro:  8                                                         Proti:   0                                    Zdržel se:   0 

 

Usnesení č.: 22.10.2021/5c) bylo schváleno 

 

5d) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Lidiya Fylyk   o prodloužení nájemní smlouvy 

v bytovém domě č. p. 18.  

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Lidiya  Fylyk o jeden rok. 

 

Usnesení č.: 22.10.2021/5d) 

Pro:  8                                                         Proti:   0                                     Zdržel se:  0 

 

Usnesení č.: 22.10.2021/5d) bylo schváleno  
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5e) Obecní zastupitelstvo obdrželo výpověď pana Miroslava Matůšů z nájemní smlouvy 

v bytovém domě č. p. 326/2 ze dne 6. 10. 2021.  

 

Návrh usnesení:  

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí výpověď pana Miroslav Matůšů z nájemní smlouvy 

v bytovém domě č. p. 326/2 ze dne 6. 10. 2021.  

Nové výběrové řízení bude vyhlášeno 27. 10. 2021. Příjem žádostí bude do 6. 11. 2021. 

 

Usnesení č.: 22.10.2021/5e) 

Pro:  8                                                          Proti:  0                                      Zdržel se:  0 

 

Usnesení č.: 22.10.2021/5e) bylo schváleno  

 

 

5f) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace Honebnímu sdružení Trnava 

Vrchy, zastupující MVDr. J. Matůšů, na nákup krmiva v částce 20 000,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace Honebnímu sdružení Trnava Vrchy na 

nákup krmiva v částce 10 000,- Kč. 

Usnesení č.: 22.10.2021/5f) 

Pro:    7                                                          Proti:   1                                    Zdržel se:   0 

Usnesení č.: 22.10.2021/5f) bylo schváleno 

 

5g) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem č. 299/2021/EKO z dílčího 

přezkoumání hospodaření obce Trnava za období 1. 1. – 31. 7. 2021. 

 

Návrh usnesení:  

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem č. 299/2021/EKO z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce Trnava za dané období. 

 

Usnesení č.: 22.10.2021/5g) 

Pro:   8                                                   Proti:     0                                     Zdržel se:   0 

Usnesení č. 22.10.2021/5g) bylo schváleno 

 

5h) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku na přístřešek pro Betlém v dle cenové kalkulace v 

hodnotě 30 000,- Kč bez DPH, bez střešní krytiny, u  řezbáře Martina Bořuty, s možností 

doplnit ještě další sochu. 
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Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou pana Martina Bořuty na nový přístřešek pro Betlém 

v ceně 30 000,- Kč bez DPH, bez střešní krytiny a bez sochy. 

Usnesení č.: 22.10.2021/5h) 

Pro:    8                                                     Proti:   0                                            Zdržel se:   0 

Usnesení č. 22.10.2021/5h) bylo schváleno 

5ch) Zastupitelstvo obce obdrželo žádost ředitelky MŠ na schválení sponzorského daru ve výši 

5.290,- Kč přijatého od obce Podkopná Lhota na didaktické pomůcky, pro účely rozvoje vzdělávání, 

školství a podpory mládeže. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím sponzorského daru ve výši 5.290,- Kč přijatého 

od obce Podkopná Lhota. 

Usnesení č.: 22.10.2021/5ch) 

Pro:  8                                                  Proti:    0                                     Zdržel se:  0 

Usnesení č.: 22.10.201/5ch) bylo schváleno 

 

5i) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Oldřicha Garguláka o prodeji pozemku 

(příjezdové cesty) p.č. 904/9 a 906/1 k.ú. Trnava do vlastnictví obce. 

 

Návrh usnesení:  

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se žádostí pana Oldřicha Garguláka o prodeji pozemku 

(příjezdové cesty) p.č. 904/9 a 906/1 k.ú. Trnava do vlastnictví obce z důvodu předložení 

nevěrohodných podkladů. 

 

Usnesení č.: 22.10.2021/5i) 

Pro:  8                                                         Proti: 0                                                  Zdržel se:  0 

Usnesení č.: 22.10.2021/5i) bylo schváleno 

 

5j) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh Daniela Vojtěška, projektanta firmy Elmo, 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. Mikesky na obecních pozemcích 

za úplatu za věcné břemeno dle oceňovací vyhlášky. 

 

Návrh usnesení:  

Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem Daniela Vojtěška, projektanta firmy Elmo, 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. Mikesky na obecních pozemcích 

za úplatu za věcné břemeno dle oceňovací vyhlášky. 

 

Usnesení č.: 22.10.2021/5j) 
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Pro: 5                                                         Proti: 0                                                  Zdržel se:  3 

 

Usnesení č.: 22.10.2021/5j) bylo schváleno 

 

6.  Organizační záležitosti obce 

6a) Organizátoři XI. ročníku MIKULÁŠ  RALLY  žádají o povolení k uzavření místní 

komunikace za účelem průjezdu rychlostní zkoušky dne 27. 11. 2021, a to v čase zhruba od 11:00 

do 16:30 hodin. Omezení se týká komunikace ve směru od parkoviště firmy FAGUS směr 

Podkopná Lhota a Kašava. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce souhlasí s povolením k uzavření místní komunikace za účelem průjezdu 

rychlostní zkoušky dne 27. 11. 2021, a to v čase zhruba od 11:00 do 16:30 hodin, za předpokladu 

zajištění informovanosti, přechodného dopravního značení a součinnosti se složkami IZS Zlínského 

kraje. 

Usnesení č.: 22.10.2021/6a) 

Pro:   7                                                   Proti:  0                                               Zdržel se:  1 

Usnesení č. 22.10.2021/6a) bylo schváleno 

 

6b) Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 10/2021 a to: 

Navýšení příjmů:  

kompenzační bonus  pol. 4111  UZ 98037     Kč  11000 

Průtoková dotace MŠ   pol. 4116  UZ 103133063     Kč  16918,66 

Průtoková dotace MŠ   pol. 4116  UZ 103533063     Kč  95872,34 

Navýšení výdajů: 

Průtoková dotace MŠ   § 3111 pol. 5336  UZ 103133063   Kč  16918,66 

Průtoková dotace MŠ   § 3111 pol. 5336  UZ 103533063   Kč  95872,34 

bioodpad § 3725 pol. 5169         Kč  30000,- 

Snížení výdajů: 

kanalizace § 2321 pol. 6121       mínus  Kč 19000,-         

oprava dar tornádo § 4343 pol. 5492      mínus  Kč 238000,- 

oprava dar tornádo § 4343 pol. 5194                  Kč 238000,-     

oprava volby § 6114 pol. 5021 UZ 98037    mínus  Kč 2000,-  

oprava volby § 6114 pol. 5139 UZ 98037    mínus  Kč 1000,- 

oprava volby § 6114 pol. 5019 UZ 98037      Kč 2000,- 

oprava volby § 6114 pol. 5039 UZ 98037      Kč 1000,- 
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Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 10/2021. 

Usnesení č.:22.10.2021/6b) 

Pro: 8                                                            Proti: 0                                               Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 22.10.2021/6b) bylo schváleno 

 

6c) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost od ředitelky ZŠ o čerpání rezervního fondu v případě 

záporného HV za rok 2021. Důvodem je nečekaná oprava kotelny, viz cenová nabídka – 

81 470,- Kč bez DPH. 

 

Návrh usnesení:  

Obecní zastupitelstvo souhlasí se žádostí od ředitelky ZŠ o čerpání rezervního fondu v případě 

záporného HV za rok 2021.  

 

Usnesení č.: 22.10.2021/6c) 

Pro: 7                                                         Proti: 0                                                  Zdržel se:  0 

Usnesení č.: 22.10.2021/6c) bylo schváleno 

 

7)  Různé  

7a) Obecní zastupitelstvo objednalo zimní údržbu místních komunikací obce Trnava u pana 

Pavla Černocha. 

7b) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku na očekávanou výzvu Rekonstrukce veřejného 

osvětlení Dotace je určena na rekonstrukci a inovaci soustav veřejného osvětlení měst a obcí 

za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy 

VO včetně doplnění světlených bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. 

7c) Obecní zastupitelstvo obdrželo grafický náhled na vánoční baňku. 

7d) Obecní zastupitelstvo obdrželo rozbor možné platby (Voding, doplnění smluv o 

smlouvách budoucích) za věcné břemeno na katastru obce Všemina při stavbě vodovodu. 

Zdržení přípravy projektové dokumentace z důvodu neúspěšného jednání s vlastníky 

dotčených parcel, které bude mít za následek vrácení již přiklepnuté dotace ze SFŽP a čekání 

na vyhlášení dalšího dotačního titulu (zatím nepotvrzeno). 

7e) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku firmy Jozef Slezák ohledně oplocení hřbitova a 

MŠ. Bude podána ještě jedna nabídka. 

7f) Obecní zastupitelstvo schválilo provozní dobu sběrného dvoru do první dekády listopadu. 

7g) Obecní zastupitelstvo obdrželo nezávaznou nabídku od p. Hozáka ve spolupráci s firmou 

Avonet - zřízení nových emailových adres s doménou ….@trnava.cz.  

7h) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku od firmy Mobilní rozhlas na Chytrý zpravodaj 
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7ch) Obecní zastupitelstvo obdrželo opravenou náplň práce správce tělocvičny. Správci 

tělocvičny náleží odměna jako v minulých letech, tzn. podle skutečně pronajatých hodin, viz 

usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 5.3.2021/5b. 

 

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 27. 10. 2021 

 

Zapisovatel:   Ing. Jana Krčmová …………………………dne 27. 10. 2021                      

 

Ověřovatelé:   Ing. Tomáš Hubáček ………………………dne 27. 10. 2021 

 

                        Ing. Adam Páleníček……………………….dne 27. 10. 2021  

 

 

Starosta:  Petr Štěpaník… …………………………………dne 27. 10. 2021 

 

 

 

 


