Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Trnová
konaného dne 18. 12. 2014, od 19:00 hodin
v Trnovské Krčmě
Přítomni zastupitelé: Václav Jindřich, Jaroslav Mašek, Miroslav Nezbeda, Štefan Moravčík,
Alexandr Kopeckij, Hynek Opolecký, Miroslav Vojtěchovský
Nepřítomni zastupitelé: 0
Zasedání bylo přítomno přibližně 30 občanů. Prezenční listina zúčastněných se nepořizovala.
1) Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Trnová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:15
hodin starostou obce Štefanem Moravčíkem (dále také předsedající).
Přítomno bylo 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2) Zapisovatel a ověřovatelé
Předsedající určil zapisovatele zápisu pana Hynka Opoleckého
a ověřovatele zápisu pány Alexandra Kopeckého a Václava Jindřicha.

3) Kontrola usnesení.
Předsedající vyzval nejdříve ověřovatele zápisu z minulého zasedání, mají-li nějaké
připomínky k zápisu. Žádný z ověřovatelů (Miroslav Vojtěchovský, Jaroslav Mašek)
neměl žádné připomínky. Dále vyzval předsedu KV, aby přednesl zprávu o plnění
usnesení. Předseda KV, pan Kopeckij, konstatoval, že z předchozích zasedání
zastupitelstva nejsou žádná nesplněná usnesení.

4) Program
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Požádal zastupitele o případné návrhy na zařazení do programu a dále dal o
zařazení jednotlivých bodů hlasovat.
Návrh k zařazení bodu do programu
Hlasování
Výsledek
Ano/Ne/Zdržel
Rozpočtové opatření č. 8
7/0/0
Zařazen
Jmenování inventarizační komise
7/0/0
Zařazen
Pověření starosty schválením rozpočtového opatření k 31.
7/0/0
Zařazen
12. 2014
Schválení jednacího řádu FV
7/0/0
Zařazen
Schválení jednacího řádu KV
3/4/0
Nezařazen
Plán práce FV a KV
4/1/2
Zařazen
Směrnice na zakázky malého rozsahu
7/0/0
Zařazen
Právní zastoupení občanů ve věci cen za vodné a stočné
5/2/0
Zařazen
Vypsání výběrového řízení na provedení auditu stavu
3/4/0
Nezařazen
infrastruktury v Trnové
DPP na úklid veřejných prostranství
7/0/0
Zařazen
Informace k odměnám zastupitelů
Přesun do
diskuse
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Dále dal předsedající hlasovat o celém programu zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 3. zasedání:
1/ Zahájení
2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení
4/ Schválení programu
5/ Schválení rozpočtu obce Trnová na rok 2015
6/ Příspěvek poživatelům důchodů
7/ Rozpočtová opatření č. 8
8/ Jmenování inventarizační komise
9/ Pověření starosty schválením rozpočtového opatření k 31. 12. 2014
10/ Jednací řád FV
11/ Plán práce FV a KV
12/ Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
13/ Právní zastoupení občanů ve věci cen za vodné a stočné
14/ Dohoda provedení práce na úklid veřejných prostranství
15/ Diskuse
16/ Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/3 bylo schváleno.

5) Schválení rozpočtu obce Trnová na rok 2015
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtem obce na rok 2015, který byl na úřední desce.
Dále vyzval zastupitele k předložení jejich stanovisek.
Člen zastupitelstva Opolecký uvedl, že vzhledem k tomu, že v průběhu roku probíhá řada
rozpočtových opatření, bylo by účelné seznámit přítomné, jakým způsobem budou
prováděna rozpočtová opatření, jak budou schvalována. Navrhl, aby v souvislosti se
schvalováním rozpočtu byly schvalovány i kompetence starosty a zastupitelstva při
schvalování rozpočtových opatření. Předsedající prohlásil, že kompetence při schvalování
rozpočtových opatření nesouvisí se schvalováním rozpočtu a bylo dojednáno, že tato
otázka bude přesunuta do bodu programu Schvalování rozpočtového opatření.
V souvislosti s rozpočtem na rok 2015 dále zastupitel Opolecký uvedl, že se ve
zveřejněném rozpočtu objevily údaje, které nebyly konzultovány ani se členy FV ani se
zastupiteli. Aby nedocházelo k nedorozuměním, doporučil pro příště předkládaný rozpočet
ke schvalování předjednat ještě před veřejným zasedáním s FV a zastupiteli. Jmenovitě pak
uvedl položky, u kterých byly provedeny neoznámené změny, ale přesto doporučil
rozpočet schválit.
Dále navrhl vytvořit rozklikávací rozpočet v němž by v jednotlivých úrovních byla
obsažena větší podrobnost, tj. od základní úrovně – Příjem, Výdej, Rozdíl/Přebytek/Deficit
– až po jednotlivé položky. Takovýto rozpočet by právě na internetových stránkách
umožnil občanům získat orientační i podrobné informace o skladbě rozpočtu.
Starosta pan Moravčík poznamenal, že na úřední desce je umístěný dostatečně podrobný
rozpočet a zastupitel pan Mašek doplnil, že většinou občany čísla nezajímají, ale zajímá je,
jestli a jak obec funguje.
Další návrhy ze strany zastupitelů nebyly.
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Před hlasováním byla dána možnost i přítomným občanům sdělit svá stanoviska a
připomínky. Ze strany občanů zaznělo, že je zajímají i čísla a informace o rozpočtu. Dále
byla občanem sdělena informace, že existuje program za 1.600,- Kč, který je schopen
rozpočet názorně znázornit jak v číslech, tak případně v grafech na různě podrobných
úrovních.
Předsedající dal hlasovat o rozpočtu obce na rok 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje rozpočet na rok 2015 dle přiložené podrobné
specifikace rozpočtu ze dne 1. 12. 2014 s celkovým přebytkem 658.500,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro ....7.... Proti ...0... Zdrželi se ...0...
Usnesení č. 36/3 schváleno.

6) Příspěvek poživatelům důchodu
Předsedající seznámil přítomné s rozhodnutím o výši a výplatě příspěvku poživatelům
důchodu. Vyzval zastupitele o jejich stanoviska.
Zastupitel Opolecký se dotázal, jestli jsou pravidla a pokud nikoli, tak navrhl, stanovit tato
kriteria na vyplácení příspěvků poživatelům důchodu. Navrhl, aby bylo s tímto bodem
schváleno usnesení ke stanovení pravidel. Předsedající odpověděl, že v tomto bodě se bude
hlasovat pouze o výši příspěvku na rok 2014, ale že bude nutné na příštím zasedání tato
kriteria odhlasovat formou usnesení.
Zastupitel Kopeckij navrhl, že vzhledem k tomu, že předseda Sociálního výboru (SV), pan
Mašek, zná tuto problematiku, mohl by do příštího zasedání vypracovat a připravit ke
schválení tato kriteria. Předsedající doplnil, že není v tento okamžik nutné schvalovat
usnesení, že budou do příštího zasedání připravena kritéria, ale že každý přinese svůj návrh
k projednání a na základě toho se připraví návrh usnesení do příštího zasedání ZO.
Dále byl vznesen dotaz, zda by nebylo účelné zároveň schválit výši příspěvku poživatelům
důchodu i pro rok 2015, neboť při jednání o rozpočtu bylo o této výši jednáno a v tomto
smyslu byl i upraven původní návrh rozpočtu. Předsedající odpověděl, že v programu je
schvalování příspěvku pouze pro rok 2014 a na následující období bude schvalován na
příštím zasedání.
Žádné další stanovisko nebylo řečeno.
Předsedající nechal zapsat do zápisu:
Provést poživatelům důchodu výplatu schváleného příspěvku na rok 2015 dle jmenného
seznamu.

7/ Rozpočtové opatření č. 8/2014
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením, které zastupitelé obdrželi.
Uvedl, že schvalování hlídá paní účetní tak, aby nedošlo k případné penalizaci ze strany
krajského úřadu, a že je tedy nutné je schválit. Uvedl, že bylo nutné uvedené položky
upravit, a že v tomto rozpočtovém opatření dochází k úsporám. Dále vyzval zastupitele o
jejich dotazy a názory.
Zastupitel Kopeckij upozornil, že v letošním roce nenalezl v zápisech žádné rozpočtové
opatření (RO). Předsedající uvedl, že je nemohl najít, protože některá rozpočtová pravidla,
týkající se dotačních titulů schvaluje starosta.
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Zastupitel Opolecký doplnil, že nalezl v červnovém zápisu z roku 2014 schválené RO č.
3/2014 a toto se týkalo voleb. Žádné jiné v průběhu roku 2014 nebylo zastupitelstvem
schvalované. Uvedl, že je možné, že to vyhovuje pravidlům, dle kterých jsou RO
schvalována, ale že nám nejsou známa. Navrhl proto opět se vrátit k již navrhovanému
zařazení, v bodě Schvalování rozpočtu, určení kompetencí starosty a zastupitelů při
schvalování RO. Předsedající uvedl, že se může dát návrh, že schvalování je v kompetenci
starosty. Zastupitel ještě dodal, že vzhledem k tomu, že zastupitelstvo, neschvalovalo
žádné rozpočtové opatření (vyjma RO č. 3/2014), vyplývá z nějakých pravidel, že všechna
ostatní RO byla v kompetenci starosty.
Předsedající ještě uvedl, že účetní rozhoduje o způsobu schvalování dle nějakého předpisu
a doporučil převést tuto záležitost do bodu Diskuse. Zastupitel Vojtěchovský vyzval, že
pokud má účetní nebo jsou na OÚ nějaká pravidla ke schvalování RO, požadujeme jejich
předložení, abychom se s nimi mohli seznámit. Uvedl, že v takovém přístupu vidí jen
neochotu se dohodnout na pravidlech.
Zastupitel Opolecký shrnul, že pravděpodobně schvalované rozpočtové opatření č. 8/2014
již nespadá do kompetencí starosty, ale pravděpodobně vzhledem k výši některé z položek
již spadá do kompetence zastupitelstva. Uvedl, že se to může týkat například položky Pitná
voda, která je s minusovou položkou 300.000 Kč, a že by ho zajímalo, čeho se tato položka
týká, neboť o ní úvodem tohoto bodu programu předsedající nehovořil. Otázka nebyla
zodpovězena.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014, které je přílohou
zápisu ze zasedání.
Výsledek hlasování: Pro ...6....Proti ...0... Zdrželi se ..1...
Usnesení č. 37/3 schváleno.

8/ Jmenování inventarizační komise
Předsedající navrhl pana Václava Jindřicha, Miroslava Nezbedu a Alexandra Kopeckého
do inventarizační komise. Vyzval, je-li nějaký jiný návrh. Dále uvedl, že veškeré podklady
dostane komise od paní účetní a bude nutné veškeré podklady zpracovat a zkontrolovat do
15. 1. 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje inventarizační komisi ve složení Václav
Jindřich, Miroslav Nezbeda a Alexandr Kopeckij.
Výsledek hlasování: Pro ...6....Proti ...0... Zdrželi se ..1...
Usnesení č. 38/3 schváleno.

9/ Pověření starosty schválením rozpočtového opatření k 31. 12. 2014
Předsedající uvedl, že je nutné pověřit starostu schválením RO k 31. 12. 2014, a že účetní
musí předat počátkem roku doklady a je tedy nutné schválit závěrečné rozpočtové opatření,
Uvedl, že zastupitelstvo bude informováno. Zastupitel Opolecký namítl, že se jedná opět o
schvalování RO, s nímž úzce souvisí bod kompetencí při schvalování rozpočtových
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opatření, který se pokusil dvakrát zařadit k projednání, nebo aby byla předložena pravidla,
dle jakých je o způsobu schvalování rozhodováno. Poukázal na důležitost tohoto bodu.
Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová pověřuje starostu schválením závěrečného rozpočtového
opatření roku 2014.
Výsledek hlasování: Pro ...4...Proti ...3... Zdrželi se ..0...
Usnesení č. 39/3 schváleno.

10/ Jednací řád FV
Předsedající, uvedl, že jednací řád FV je v souladu se zákonem. Vyzval zastupitele, mají-li
nějaká další stanoviska nebo doporučení.
Nebyla žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje jednací řád Finančního výboru, který je
přílohou zápisu ze zasedání.
Výsledek hlasování: Pro ..7.. Proti ..0... Zdrželi se ..0...
Usnesení č. 40/3 schváleno.

11/ Plán práce FV a KV
Starosta navrhl schvalovat pouze plán práce FV a doporučil se zabývat plánem práce KV
až po schválení Jednacího řádu KV. Předsedající vyzval zastupitele, mají-li nějaké další
názory a připomínky.
Nebyly žádné další názory.
Před hlasováním dal možnost vyslovit stanovisko přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje plán práce Finančního výboru, který je
přílohou zápisu ze zasedání.
Výsledek hlasování: Pro ..7... Proti ..0... Zdrželi se ..0...
Usnesení č. 41/3 schváleno.

12/ Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zastupitel Vojtěchovský seznámil přítomné se směrnicí na zakázky malého rozsahu, která
je v souladu se zákonem 137/2006, § 12, odst. 3. Dále uvedl, že je nutné tuto směrnici mít
v návaznosti na minulé jednání zastupitelstva. Předsedající vyzval zastupitele o další
návrhy.
Žádné další návrhy nebo připomínky nebyly podány.
Před hlasováním dal možnost přítomným vyjádřit stanoviska.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, která je přílohou zápisu ze zasedání.
Výsledek hlasování: Pro ..7.. Proti ..0... Zdrželi se ..0...
Usnesení č. 42/3 schváleno.

13/ Právní zastoupení občanů Trnové ve věci cen za vodné a stočné
Zastupitel Vojtěchovský předložil návrh na přímé oslovení právní kanceláře nebo právního
zastoupení, dle schválené Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu, k zastupování ve
sporu ve stanovení a účtování cen vodného a stočného se společností Reinwasser.
Doporučil přímo oslovit advokátní kancelář Bělina&Partners a doplnil informaci o
referencích. Dále uvedl částku (1.500,-Kč/hod.), za kterou tato AK bude vykonávat
zastoupení. Současně bylo řečeno, že vlastní podmínky budou stanoveny smlouvou a
schváleny zastupitelstvem.
Zastupitel Opolecký přečetl návrh usnesení. K tomu dodal zastupitel Mašek dotaz, zda je
známo v jakém stavu je v současnosti právní spor občana Trnové ve zmíněné záležitosti,
kterého již v této věci jmenovaná kancelář zastupuje. Zastupitel Vojtěchovský uvedl, že
kancelář již jedná s právním zástupcem Reinwasseru, který s ní, jako jedinou, komunikuje.
Doplnil, že s ostatními občany, kteří posílají stížnosti či reklamace ke společnosti
Reinwasser, nedostávají žádné odpovědi ani reakce. Dále uvedl, že vzhledem k tomu, že se
jistým dílem na stavu věci „podepsala“ i obec, je proto nutné, aby se nyní pokusila tuto
záležitost dát do pořádku. Zastupitel Jindřich se tázal, je-li zajištěný sto procentní úspěch.
Bylo zodpovězeno, že nikdo, stejně tak jako v ostatních právních sporech. Zastupitel
Kopeckij opakovaně zdůraznil brát v této záležitosti v úvahu, že se jedná o skutečně
renomovanou advokátní kancelář, která jednak dosahuje dobré výsledky a jednak pracuje
obvykle za podstatně vyšší peníze, stejně jako obdobné renomované kanceláře. Starosta
opakovaně poznamenal, že nyní se jedná o schválení pověření kanceláře a projednání
smlouvy a teprve na dalším zasedání bude schvalovaná smlouva.
Před hlasováním o dodavateli služeb vyzval přítomné o další stanoviska.
Občanka poukázala na skutečnost, že jednotlivci ve sporu s Reinwasserem nemohou
dosáhnout, nebo jen velmi těžko a za velkých finančních výdajů, nějakého úspěchu.
Doporučila, že by bylo dobré vybrat právníka jednotně za obec, a že je nutné toto
podstoupit i s rizikem, že nebude spor ukončen ve prospěch občanů. Tento názor byl
podpořen dalšími občany. Byl vysloven i názor, že ten, kdo schvaluje a podporuje výši
neoprávněné ceny za vodné a stočné v hodnotě 161 korun a ještě navíc v takové špatné
kvalitě, nepřímo podráží občany.
Dále vystoupil občan, který si nechal udělat tento týden rozbory vody. Výsledek rozboru
ukázal, že voda obsahuje vyšší než povolené hodnoty u všech bakterií, kromě jedné
(E.coli). Poznamenal, že manželka má porodit dítě, a že si nedokáže představit jej koupat
v takovéto vodě. Nechápal nechuť některých zastupitelů důrazněji se postavit na odpor
provozovateli, společnosti Reinwasser, a proč obec prostřednictvím starosty nechce
zastupovat občany v tomto sporu. Připomenul, že i v rozpočtu na rok 2015 jsou na tento
spor rezervovány finanční prostředky.
Starosta poznamenal, že právník pracující pro obec má připravenou žalobu. Minulé
zastupitelstvo jej požádalo, aby počkal s podáním k soudu až na nové, které rozhodne o
podání. Poukázal, že je stále riziko, že při zahájení soudního řízení hrozí zastavení
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součinnosti vlastníka infrastruktury, při získávání nutných povolení a přístupů spojených
se stavbou nového přivaděče Baně-Mníšek-Klínec, Trnová, a že tím hrozí nebezpečí
pozastavení stavby či připojení na obecní vodovod. Občané nadále trvali na tom, aby obec
zastupovala zájmy občanů.
Občanka uvedla, že zastupitelstvo obce v minulosti bylo nařčeno, že vstupuje do
smluvních vztahů občanů a provozovatele vodohospodářské infrastruktury, a že plýtvá
obecními prostředky. Upozornila, že nyní jedná zastupitelstvo o pravém opaku, tedy
odsouhlasení, aby mohla obec zastupovat občany. Zastupitel Opolecký reagoval, že jednak
nešlo o nařčení minulého zastupitelstva, že plýtvá, ale že pokud vstupuje do těchto vztahů,
a nemá k tomu oprávnění, mohlo by ze strany občanů být nařčeno, že plýtvá. Poznamenal,
že nyní se usiluje o to, aby v případě sporu o cenách, případně i kvality vody, obec pověřila
zastupováním občanů advokátní kancelář. Pokud však nebude zastoupení občanů
prostřednictvím obce schváleno, samozřejmě nevejde v platnost jakékoliv zastupování
občanů advokátní kanceláře za obecní prostředky.
Předsedající doporučil nadále se zabývat hlasováním k bodu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje pověření advokátní kanceláře Bělina&Partners
zastupováním občanů Trnové ve sporu se společností Reinwasser s.r.o. při stanovení,
oznámení a účtování ceny vodného a stočného v období od 1. 3. 2014.
Současně zastupitelstvo pověřuje starostu k projednání smlouvy s advokátní
kanceláří.
Výsledek hlasování: Pro ...6... Proti ..0... Zdrželi se ..1...
Usnesení č. 43/3 schváleno.

14/ Dohoda o provedení práce na úklid veřejných prostranství
Předseda Výboru Místního hospodářství, Miroslav Vojtěchovský, předložil návrh na DPP
na provádění úklidu a péče o veřejné prostranství. Seznámil přítomné se smlouvou a
s podporou a zájmem, aby minulý vykonavatel těchto služeb, Václav Jindřich, i nadále dle
této smlouvy pro obec pracoval. Starosta podpořil tento názor. Zastupitel Jindřich nadále
odmítl vykonávat tyto práce a podepsat smlouvu. Starosta poznamenal, že bude nutné
hledat a oslovit jiné firmy, upozornil však, že zejména odklízení sněhu v brzkých ranních
hodinách „přespolní“ společnost obci nezajistí. Vzhledem k tomu, že DPP byla
připravována pro pana Jindřicha a obsahovala specifické podmínky, bylo projednávání
tohoto bodu ukončeno, s tím že při zajišťování úklidových prací bude postupováno dle
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Předsedající vyzval zastupitele o návrhy a připomínky. Žádné nebyly.

15/ Diskuse
Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
Zastupitel Vojtěchovský obeznámil přítomné s průběhem podávaných a získaných
informací ve věci odměn zastupitelů, která byla předmětem schvalování na ustavujícím
zasedání, dne 30. 11. 2014. Poznamenal, že na návrh zřeknout se odměn zastupitelů byla
podána starostou informace o povinnosti vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům.
Dále řekl, že vzhledem k tomu, že nebylo starostou předloženo žádné vládní ani jiné
usnesení, dokument či směrnice o této povinnosti, a že ve všech dokumentech, týkajících
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se jak předcházejícího období 2010-2014, tak pro období 2014 a dále, jakožto i v Zákonu o
obcích, se hovoří pouze o možnosti, tedy nikoliv o povinnosti vyplácení odměn
neuvolněným členům zastupitelstva, jsme oprávněni vzdát se svých odměn či platů ve
prospěch obce. Prohlásil, že zástupci uskupení Čistá Trnová tak tímto činí, a co udělá
druhá strana v zastupitelstvu, je její věc. Doplnil, že nás mrzí, že se s námi nejednalo
slušně a použilo se nepodložené sdělení o protiprávním zřeknutí se odměn, na místo
upřímného jednání. Starosta poznamenal, že oznámení vycházelo z jeho informací
v minulosti a požádal o zaznamenání do zápisu, kdo se zříká odměn.
Zastupitelé Alexandr Kopeckij, Hynek Opolecký a Miroslav Vojtěchovský prohlásili, že se
tímto vzdávají svých odměn zastupitelů ve prospěch obce.
V rámci diskuse zastupitel Opolecký zdůraznil nutnost stanovení kompetencí starosty a
zastupitelstva při schvalování rozpočtových opatření. Seznámil přítomné s návrhem, který
se snažil v průběhu bodu k Schvalování rozpočtu na rok 2015 nebo v bodech týkajících se
rozpočtových opatření projednat. Poukázal, že tato problematika neoddělitelně souvisí
s těmito body. Dále přečetl návrh postupu při schvalování rozpočtových opatření. Starosta
k tomu dodal, že je to materiál pro diskusi zastupitelů.
Dále ze strany občanů byl vznesen požadavek, aby jednotlivé body pro veřejné zasedání
byly více zastupiteli předjednány, aby program zasedání byl pečlivěji připravovaný a
neměl tolik doplňujících bodů. Občané uváděli, že jak zastupitelé, tak občané nemají u
doplňujících bodů programu možnost se s problematikou, směrnicí, opatřením apod.
seznámit včas, aby se v projednávání orientovali a mohli tak vyslovit své názory nebo
připomínky. Dále vyzvali zastupitele o vzájemnou větší snahu dohodnout se především
v zájmu občanů a pokud možno vystupovat jednotně v jejich prospěch.

16/ Závěr
Předsedající popřál všem přítomným příjemné prožití Vánočních svátků a zdraví a
spokojenost do roku 2015.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21:55 hod.
Shrnutí schválených usnesení
Usnesení č. 35/3 – Schválení programu
Usnesení č. 36/3 – Schválení rozpočtu na rok 2015 – Přebytek 658.500,-Kč
Usnesení č. 37/3 – Schválení rozpočtového opatření č. 8/2014
Usnesení č. 38/3 – Jmenování inventarizační komise – Václav Jindřich, Alexandr
Kopeckij, Miroslav Nezbeda
Usnesení č. 39/3 – Rozpočtové opatření k 31. 12. 2014 – pověření starosta
Usnesení č. 40/3 – Schválení Jednacího řádu FV
Usnesení č. 41/3 – Schválení plánu práce FV
Usnesení č. 42/3 – Schválení Směrnice pro zakázky malého rozsahu
Usnesení č. 43/3 – Pověření advokátní kanceláře k zastupování občanů ve sporu cen
vodného a stočného a pověření k projednání smlouvy
Zápis byl vyhotoven dne: 21. 12. 2014
Zapisovatel: Hynek Opolecký v. r.
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Ověřovatelé: Alexandr Kopeckij v. r.
Václav Jindřich v. r.
Starosta:

Štefan Moravčík v. r.

Přílohy zápisu:
Rozpočet na rok 2015
Rozpočtové opatření č. 8
Jednací řád FV
Plán práce FV
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
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