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Obec Trnava             

                                                                                                    

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva                                                Trnava 11. 12. 2020 

 

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 

11. 12. 2020 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:     

 

• 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.  

 

• Volba ověřovatelů zápisu:  

       Navrženi byli: Jiří  Dolanský, Ing. Adam Páleníček 

 

 

    Schváleni byli: Jiří  Dolanský, Ing. Adam Páleníček 

Usnesení č.: 11.12.2020/2 

 

Návrh usnesení: 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: Jiří  Dolanský, Ing. Adam Páleníček. 

 

Pro: 7                                                  Proti: 0                                              Zdržel se: 2 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/2 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 



2 
 

3. Volba zapisovatele zápisu: Navržena byla paní Helena Březíková 

               Schválena byla paní Helena Březíková 

Usnesení č.: 11.12.2020/3 

 

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.: 11.12.2020/4 

 

Pro: 9                                              Proti: 0                                                 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/4 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 účast zastupitele na veřejném zasedání OZ  

distanční formou, prostřednictvím telekonference. 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/4.1) 

Pro: 9                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 11.12.2020/4.1) bylo schváleno 
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5. Majetkové záležitosti obce 
 

 

5a) Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočetu obce na rok 2021. Návrh rozpočtu obce, 

byl zveřejněn na úřední desce, elektronické úřední desce od 26. 11. 2020.  

Návrh rozpočtu byl vyvěšen jako vyrovnaný na straně příjmů bylo uvedeno Kč 18.842.100,- a 

na straně výdajů 18.842.100,-. Rozpočet obce je schvalován po úpravách  jako schodkový 

oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu. Rozdíl na straně příjmů je 1.233.752,- a na straně 

výdajů 3.800.000,-. Do rozpočtu se zapracovala část dotace na most k MŠ a zbylé výdaje na 

rekonstrukci mostu k MŠ, z důvodu nestihnutí dokončení celé akce (počasí a současná situace 

kvůli nemoci covid).  Rozpočet obce na rok 2021 činí na straně příjmů Kč 20.075.852,- a na 

straně výdajů Kč 22.142.100,-. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je hrazen z finanční rezervy 

předchozích let a jedná se o částku Kč 2.066.248,- Rozpočet obce na rok 2021 tvoří přílohu a 

je nedílnou součástí zápisu OZ. 

 

Návrh usnesení: 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2021 

včetně jeho změn, financování.  

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5a) 

 

Pro: 9                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5a) bylo schváleno 

 

5aa) Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 

2022-2023. Návrh střednědobého rozpočtu obce, byl zveřejněn na úřední desce, elektronické 

úřední desce od 26. 11. 2020.  

Rozpočet obce je schvalován jako vyrovnaný. Střednědobý rozpočet obce na rok 2022-2023 

tvoří přílohu a je nedílnou součástí zápisu OZ. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s předloženým návrhem střednědobého výhledu 

rozpočtu na rok 2021 včetně jeho změn, financování.  

Usnesení č.: 11.12.2020/5aa) 

Pro: 9                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 11.12.2020/5aa) bylo schváleno 

 

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

Trnava na rok 2021. Rozpočty byly zveřejněny na www.zs.trnava.cz a úředních deskách O. Ú. 

Trnava v termínu od 26. 11. 2020. 

 

http://www.zs.trnava.cz/
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Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočet na rok 2021. Souhlasí s jeho příjmy a 

výdaji bez výhrad. Rozpočet je veden jako vyrovnaný. 

Usnesení č.: 11.12.2020/5b) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 11.12.2020/5b) bylo schváleno 

 

5c) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou ZŠ Trnava o schválení rozpočtového 

výhledu na roky 2021-2023. Rozpočet byl zveřejněny na www.zs.trnava.cz a úředních 

deskách O. Ú. Trnava v termínu od 26. 11. 2020. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočtový výhled. Souhlasí s jeho příjmy a 

výdaji bez výhrad. Rozpočet je veden jako vyrovnaný. 

Usnesení č.: 11.12.2020/5c) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 11.12.2020/5c) bylo schváleno 

 

5d) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou MŠ Trnava o schválení rozpočtu MŠ 

Trnava na rok 2021. Rozpočet byly zveřejněny na www.trnava.cz  a úředních deskách O. Ú. 

Trnava v termínu od  19 .11. 2020. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočtový výhled. Souhlasí s jeho příjmy a 

výdaji bez výhrad. Rozpočet je veden jako vyrovnaný. 

Usnesení č.: 11.12.2020/5d) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č. 11.12.2020/5d) bylo schváleno 

 

5e) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou MŠ Trnava o rozpočtového výhledu na 

rok 2021 a 2023. Rozpočet byly zveřejněny na www.trnava.cz  a úředních deskách O. Ú. 

Trnava v termínu od 19. 11. 2020. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočtový výhled na rok 2021 a 2023. Souhlasí 

s jeho příjmy a výdaji bez výhrad. Rozpočet je veden jako vyrovnaný. 

Usnesení č.: 11.12.2020/5e) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

http://www.zs.trnava.cz/
http://www.trnava.cz/
http://www.trnava.cz/


5 
 

Usnesení č. 11.12.2020/5e) bylo schváleno 

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

5.329,-Kč od obce Podkopná Lhota, hračky a didaktické pomůcky. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím sponzorského daru ve výši 5.329,-Kč od obce 

Podkopná Lhota, hračky a didaktické pomůcky. 

Usnesení č.: 11.12.2020/5f) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 11.12.2020/5f) bylo schváleno 

 

5fa) Ředitelka MŠ Trnava žádá obecní zastupitelstvo o schválení přijetí finančního daru, 

účelově určeného na rozvoj vzdělávání, školství a podpory mládeže ve výši 10.000,-Kč od 

Kresta Racing, s. r. o..  

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím finančního daru, účelově určeného na rozvoj 

vzdělávání, školství a podpory mládeže ve výši 10.000,-Kč od Kresta Racing, s. r. o..  

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5fa) 

Pro: 9                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5fa) bylo schváleno 

 

5g)Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace Sdružením rodičů a přátel školy 

na celoroční činnost částku 30.000,-Kč, zastupující Petr Štěpaník. Jedná se o podporu 6 

společenských akcí pro děti a dospělé v roce 2021. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace Sdružením rodičů a přátel školy, 

zastupující Petr Štěpaník, ve výši 30.000,-Kč na podporu společenských akcí pro děti a 

dospělé v roce 2021. 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5g) 

 

Pro: 9                                                    Proti: 0                                             Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5g) bylo schváleno 

 

5h) Obecní zastupitelstvo obdrželo  žádost paní L. Fylyk o prodloužení nájemní smlouvy 

v bytovém domě č. p. 18. 

Návrh usnesení: 

 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní L. Fylyk o jeden rok. 
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Usnesení č.: 11.12.2020/5h) 

 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5h) bylo schváleno 

 

 

5ch) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace Honebním sdružení Trnava 

Vrchy, zastupující MVDr. J. Matůšů, na nákup krmiva částkou 20.300,-Kč. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace Honebnímu sdružení Trnava Vrchy, 

zastupující MVDr. J. Matůšů, na nákup krmiva částkou 10 000,-Kč. 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5ch) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 11.12.2020/5ch) bylo schváleno 

 

5i) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno paní Marcelou Čapákovou o služebnost uložení 

přípojky NN na pozemku p. č. 3098  k. ú. Trnava u Zlína v délce 6 m, který je zapsán na listu 

vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.  

Záměr služebnosti byl vyvěšen ve dnech 14.10. –30.10.2020. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se služebností pro paní Marcelou Čapákovou o služebnost 

uložení přípojky NN na pozemku p. č. 3098  k. ú. Trnava u Zlína v délce 6 m. 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5i) 

 

Pro: 9                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5i) bylo schváleno 

  

 

5j) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena dohoda o udělení souhlasu se stavební úpravou 

stávajícího dopravního připojení příjezdové komunikace a jeho celoroční údržby, pod číslem 

SML/0660/20 se Zlínským krajem, ŘSZK příspěvkovou organizací, z důvodu zhotovení stavby 

„Pode Lhotků“. 

 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou smlouvou s ŘSZK. 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5j) 

 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
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Usnesení č.: 11.12.2020/5j) bylo schváleno 

 

5k) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost neziskové organizace Za sklem, o. s. o podporu  

formou finančního daru. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s peněžitým darem ve výši 2.000,-Kč. 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5k) 

 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5k) bylo schváleno 

 

5l) Zrušeno. 

 

Návrh usnesení: 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5l) 

 

Pro: 0                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5l)  

 

5m) Obecnímu zastupitelstvu bylo navrženo, aby po zprovoznění ČOV a splaškové 

kanalizace byl vybírán poplatek, stočné a odváděno DPH. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vybíráním poplatku stočného a odvádění DPH. 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5m) 

 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5m) bylo schváleno 

 

 

5n) Obecnímu zastupitelstvu bylo navrženo, aby po zprovoznění vodovodu byl vybírán 

poplatek vodného  a odváděno DPH. 

 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vybíráním poplatku vodného a odvádění DPH. 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5n) 

 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                           Zdržel se: 0 
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Usnesení č.: 11.12.2020/5n) bylo schváleno 

 

 

5o) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana R. Vajďáka o prodloužení nájemní smlouvy 

v bytovém domě č. p. 328. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu panu R. Vajďákovi o jeden rok. 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5o) 

 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5o) bylo schváleno 

 

 

5p) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na celoroční činnost SSK 0887 

ZŠ Trnava – střelecký klub o částku 20.000,-Kč. 

 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost SSK 0887 ZŠ 

Trnava – střelecký klub o částku 20.000,-Kč. 

Usnesení č.: 11.12.2020/5p) 

 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5p) bylo schváleno 

 

 

5r) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace SK Lyžařský klub z.s., zastupující 

Jiří Dolanský, na celoroční činnost spolku o částku 30.000,-Kč na rok 2021. 

 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s  poskytnutí dotace SK Lyžařský klub z.s., zastupující Jiří 

Dolanský, na celoroční činnost spolku o částku 30.000,-Kč na rok 2021. 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5r) 

 

Pro: 9                                                     Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5r) bylo schváleno 

 

 

5k)  Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 12/2020 a to: 

Navýšení příjmů: 

Dotace les  pol. 4116  UZ 29030    Kč 273507,- 

Poplatek za hroby  §3632 pol. 2111  Kč 20000,- 

Dotace most pol. 4216 UZ 17511  Kč 3574574,- 

Snížení příjmů: 

Prodej dřeva  § 1032 pol. 2111  Kč 1732000,- 
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TKR § 3341 pol. 2111  Kč 183000,- 

Snížení výdajů: 

Propagační materiály  §2143 pol. 5139  Kč 7000,- 

Rek. Mostu  § 2212 pol. 6121  Kč 1967000,- 

Pozemní komunikace §2219 pol. 6121   Kč 88000,- 

Zastávky  §2221 pol. 6121  Kč 164000,- 

Pitná vody  §2310 pol. 6121  Kč 473000,- 

Kanalizace  §2321  pol. 6121  Kč 103000,- 

ZŠ investice  § 3113  pol. 6121  Kč 99000,- 

Dar nezisková o.  § 3330 pol. 5222  Kč 5000,- 

TKR služby, opravy  § 3341   pol. 5162, pol. 5171 Kč 50000,- + Kč183000,- 

Kulturní akce  § 3399 pol. 5171  Kč 106000,- 

Hřiště investice  § 3412  pol. 6121  Kč 495000,- 

Sportovní činnost § 3419 pol. 5222, pol. 5164 Kč 80000,-, Kč 47000,- 

Sport děti § 3421 pol. 5222  Kč 40000,- 

Park opravy  §3429 pol. 5171  Kč 6000,- 

Územní plán změna § 3635 pol. 5169  Kč 48000,-  

Nákup pozemků  § 3639 pol. 6130  Kč 242000,- 

Nebezpeč. odpady  § 3721 pol. 5169 Kč 32000,- 

Nakládání s odpady § 3728 pol. 5169  Kč 11000,- 

Sb. dvůr § 3729 pol. 5168 Kč 8000,- 

Odpočinkové místa  § 3745 pol. 6121 Kč 100000,- 

SDH – DDHM, EE, opravy § 5512 pol. 5137, 5154, 5171 Kč 110000,- 

OZ – mzdové náklady §6112 pol. 5023-5032  Kč 246000,- 

Místní správa – EE, opravy, DDHM  § 6171  pol. 5154,5171, 5137 Kč 116000,- 

Finanční operace § 6330  Kč 546000,- 

Navýšení výdajů: 

MŠ služby § 3111 pol. 5169  Kč 9.000,- 

Zpravodaj § 3349 pol. 5139  Kč 21000,- 

Veř. osvětlení opravy § 3631 pol. 5171 Kč 190000,- 

odpadové hospodářství  § 3722 pol. 5169  Kč 57000,- 

dar – vítání občánků  § 4339 pol. 5492  Kč 2000,-  

Místní správa,mzdové náklady, OSA §6171 pol.5011,5021,5031,5032,5038,5041Kč 116000,- 

Oprava UZ: 

Most k MŠ  § 2212 pol. 6121  Kč – 2503000,- § 2212 pol. 6121 UZ 17511  Kč + 2503000,- 

Kanalizace § 2321 pol. 6121 Kč – 1082080,-   § 2321 pol. 6121 UZ 90992 Kč +1082080,- 

Kriz.rozhlas §2331 pol. 6121 UZ106515974 - 9000,- na pol. 6119 UZ106515974 + 9000,- 

Volby mat. §6115 pol. 5139 UZ 98193 - Kč 4000,- na služby pol.5169 UZ 98193 +Kč 4000,-

Dorovnáno pol. 8115 Kč 6930081,- 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 12/2020. 

 

Usnesení č.:11.12.2020/5k) 

 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                               Zdržel se: 0  

 

Usnesení č.: 11.12.2020/5k) bylo schváleno 
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6. Organizační záležitosti obce 
 

6a) Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur obecního majetku a závazků, včetně 

dokladové inventarizace k datu 31. 12. 2020 dle směrnice obce o inventarizaci majetku. 

Inventura bude provedena do 8. 1. 2021. Starosta předložil přítomným ke schválení návrh 

složení inventarizačních komisí. Současně byli předsedové a členové komisí řádně proškoleni, 

viz Prezenční listina proškolení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí plánem inventur k 31. 12. 2020. 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/6a) 

 

Pro: 9                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/6a) bylo schváleno 
 

6b) Obecnímu zastupitelstvu bylo oznámeno uzavření MŠ Trnava ve dnech 23. 12. 2020 – 4. 

1. 2021. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením MŠ Trnava ve dnech 23. 12. 2020 – 4. 1. 2021. 

Usnesení č.: 11.12.2020/6b) 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/6b) bylo schváleno 

 

6c)  Organizátoři sportovní akce Ve stopě Valašské zimy – Memoriál Josefa Sláčíka ,žádají o 

povolení udělení souhlasu s konáním průjezdu rychlostní zkoušky dne 6. 2. 2021 od 08:00 do 

16:00 hodin. Omezení se týká úseku od domu č. p. 197 po sjezd na parkoviště Všemina – 

tenisové kurty. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s konáním sportovní akce Ve stopě Valašské zimy – 

Memoriál Josefa Sláčíka, za podmínek: 

Akce se uskuteční dne 6. 2. 2021 v časovém úseku od 08:00 hod. do 16:00 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 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 Lubora Sláčíka. Nejpozději 1 

týden před konáním akce doloží na obecní úřad pojištění závodu s garancí odstranění 
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případných škod a následků, popřípadě oprav komunikací. 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 

pořadatelů podél celé trati. Po skončení rally vyčistí neprodleně okolí trati rychlostní zkoušky 

od odpadků po divácích a věcí souvisejících s pořádáním rally. 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 „Memoriálu“ 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.: 11.12.2020/6c) 

Pro: 9                                                             Proti: 0                                              Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 11.12.2020/6c) bylo schváleno 

 

6d) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh vyhrazených termínů, kdy nebudou 

prováděny svatební obřady v roce 2021: 2.4 – 5.4., 1.5., 8.5., 5.7., 6.7., 28.9., 28.10., 17.11., 

24.-26.12. a 31.12. Neoddává se ve státní svátky. Oddává se od 11:00 do 14:00 hod. a to 

maximálně 3 obřady za den. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem vyhrazených termínů, kdy nebudou prováděny 

svatební obřady v roce 2021: : 2.4 – 5.4., 1.5., 8.5., 5.7., 6.7., 28.9., 28.10., 17.11., 24.-26.12. a 

31.12. Neoddává se ve státní svátky. Oddává se od 11:00 do 14:00 hod. a to maximálně 3 obřady 

za den. 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/6d) 

 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.: 11.12.2020/6d) bylo schváleno 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:00 hodin. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 12. 2020 

 

Zapisovatel: Helena Březíková… …. …………………...…dne: 18. 12. 2020 
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Ověřovatelé: : Jiří  Dolanský………..…….………..………dne: 18. 12. 2020 

 

           : Ing. Adam Páleníček...................…...……....dne: 18. 12. 2020 

 

Starosta obce: Ing. Martin Kašpárek ….……….…...…..…. dne: 18. 12. 2020 


