
Vážení spoluobčané v Trnové, 
děkujeme Vám za podporu v říjnových volbách i důvěru, kterou jste nám dali. Jsme 
vděční za Vaše podněty a doporučení, stejně jako za připomínky a kritická slova. Vašich 
názorů si vážíme, respektujeme je a budeme jim věnovat v naší činnosti pozornost, 
kterou si bezesporu zaslouží. 

Přestože nepracujeme v zastupitelstvu ještě dlouho, myslíme si, že se nám podařilo 
prosadit z našeho programu již poměrně hodně. A co se nepodařilo hned, věříme, že 
dokážeme prosadit v příštím období.

Dovolte nám proto, abychom Vám zrekapitulovali to, co se nám již zdařilo a také to, co 
se budeme snažit pro obec Trnovou dále prosadit.

 Doporučili jsme právní zastoupení občanů Trnové renomovanou advokátní kanceláří 
Bělina&Partners ve sporu o nepřiměřenou cenu vodného se společností Reinwasser s.r.o. 

 Iniciovali jsme navýšení prostředků v rozpočtu pro zahájení řízení o určení vlastnictví 
vodohospodářské i ostatní infrastruktury a jejího převodu do majetku Trnové.

 Prosadili jsme náš návrh, aby zastupitelstvo obce navýšilo odměny starobním 
důchodcům.

 Zastupitelé za Čistou Trnovou - A. Kopeckij,. H. Opolecký a M. Vojtěchovský se zřekli 
platů za výkon funkcí ve prospěch rozpočtu obce. Vycházejí přitom z přesvědčeni, že 
obec bude potřebovat v  blízké budoucnosti více finančních prostředků spojených s  
investicemi, obnovou i provozem.

 Zformulovali jsme doposud chybějící Směrnici o zadávání veřejných zakázek v obci 
Trnová.

 Zformulovali jsme doposud chybějící Jednací řád finančního výboru obce Trnová.

 Připravujeme nové a doplněné webové stránky obce Trnové v podobě odpovídající 
současným požadavkům jak po obsahové, tak i po formální stránce.

 Usilujeme o zřízení přestupkové komise, jejímž cílem bude vyřešit problémy se 
zanedbanými pozemky, zaplevelenými plochami a tím výrazně zlepšit vzhled naší obce.

 Chceme prosadit požadavek na systémovou kontrolu dosavadní činnosti obecního 
zastupitelstva a věříme, že už první zápisy z jednání odrážejí změnu v myšlení a činnosti 
minulého a současného zastupitelstva. 

 Budeme prosazovat co nejrychlejší dokončení Pasportizace komunikací v obci, abychom 
zřetelně identifikovali soukromé a veřejné prostory.

     Vaši
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