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Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Trnová
konaného dne 25. ll. 2014, od 18:30 hodin

v Trnovské Krčmě

Přítomni zastupitelé: Václav Jindřich, Jaroslav Mašek, Miroslav Nezbeda. Štefan Moravčík,

NepřÍtomni rurrupi,.tťlexandr 
Krrpeckij, Hynek opolecký, Miroslav Vojtechovsiý

ZasedánÍ bylo pfftomno približně 30 občanů. Prezenční listina zúčastněnýclr se nepořizovala.

1) Zaháiení
Zasedání 7irstupitefstva obce Trnová (dále ,'zastupitelstvo'') bylo zahájeno v 18:45 hodin
starostou obce Stefanem Moravčíkern (dále předsedaj ící)"
Přítomno bylo 7 čenů zastupitelstva iz celkovéhn počtu sedmi členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo bylo usnášenÍschopné {$ 92 odst. 3 zákonao obcích).

2) Zapisovatel a ověřovatelé
Předsedající určil zapisovatele zápisu pana Hynka opoleckého
a ověřovatele zápisu pány Miroslava Vojtěchovského a Jaroslava Maška

JlKontrola usnesení.
Předsedající konstatoval, že schválené usnesení č.14/1 o odložení zřtzení dalších výborů
na příští zasedánÍ bylo splněno, neboť bude součástí programu zasedání'
Další úkoly z prvního Ustavujícího zasedání nebyla.

4) Program
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s intbrmací zveřejněnou naúřední desce. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se piítomnym
zastupitelům a občanům k prograrnu'
Zastupitel Vojtěchovský podal návrh na zařazení bodu schválení právního zastoupení
občanů Trnové Ve spofu se společností Reinwasser s.r.o. ke stanovlrrí ceny vodného a
stočného za období l. 3. _ 1.9.zaA. Dále poŽádal o zařazení dalšího boáu programu
Proj ednání řízení o urče ní vl astni ctví vodohospódářské iďrastruktury.
Zastupitel Kopeckij navrhl zařazení do programubodZřízení prestupkové komise.
Starosta Moravčík navrhl zařadit bod Schválení Dodatku r'. z smtouvy na projektovou
dokumentaci přiváděcího vodovodního řadu. Dále navrhl bod schváíeni vyse odměn
administrativní pracovnice obecního úřadu.

Předsedající dal hlasovat nejprve o návrhu na doplnění programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje doplnění programu 2. ZasedánÍ o body:- Právní zastoupení občanů Trnové ve sporu se společností Reinwas."" ....ó.- Projednání a zabájení řízení o určení vlastnictví vodohospodářské infrastruktury.- ZÍízenÍ přestupkové komise.
- Schválení Smlouvy o dílo Dodatek č.2 mezi VRY a obcí k projektové dokumentaci

vodovodnÍho řadu.
- Schválení výše odměn administrativní pracovnice obecního úřadu'
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_ Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 .
- Usnesení š. t6l2 bylo schváleno.

Následně bylo hlasováno o celém programu 2. zasedání

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program 2. zasedáníz
1lZahájení
2l Určení zapisovatele a ověřtrvatelů zápisu
3l Kontrola usnesení
4/ Schválení programu
5/ Volba volební komise
6l Volba předsedy finančníhtr výboru
7l Zřízení dalších výborů . stavební, místní hospodářství a sociální

a) Volba předsedů
b) Volba členů výborů

8/ Schválení smlouvy _ věcné břemeno č. p.l
9/ Určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem UP
10/ Právní zastoupení občanů Trnové ve sporu se společností Reinwasser s.r.o.
11/ Projednání a zahájení řízení o určení vlastnictví vodohospodářské infrastruktury.
l2l ZŤízenÍ přestupkové komise.
13/ Schválení Smlouvy o dílo Dodatek č..2 mezi YRV a obcí k projektové dokumentaci

vodovodního řadu.
l4l Schválení výše odměn administrativní pracovnice obecního úřadu
15/ Diskuse
16I Závér

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 .

Usnesení č..1712 bylo schváleno.

5) Vollra volební komise
Předsedající navrhl, předsedou volební komise zastupitele pana Miroslava Vojtěchovského
a členy volební komise pány Jaroslava Maška a Václava Jindřiclra Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelůnr i přítomným občanům sclělit své Stanovisko. Žaane datši
stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schválilo předsedou volební komise pana Miroslava
Vojtěchovského a členy volební komise pana Jaroslava Maška a pana Václava Jindřicha

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 3
Usnesení č. 18/2 bylo schváleno.

ó) Vollra nředsedv finančního vÝboru
Předsedající vyzval členy eastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finaněního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Moravčík předložil návrhy na funkci předsedy finančního výboru
Václava Jindřicha a Hynka opoleckého.
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Před hlasovi{ním byla dána možnost zastupitelům i přÍtomným olrčanům sdělit svéstanovisko. r r.--".--..r rrr vuvqrrqrrr

A' Kopeckij upozornil na skutečnost, že by bylo chybné navrhnout na předsedu finančníhovýboru pan Jindřicha, neboť se perf-ektné význa ve stavební probleÁatice a tak by měllogicky aspirovat na Í'unkci předsedy stavebního výboru' Ňaopak, pan opolecký se vyzná.v problematice financí a zákonů a je škoda jej angažovat ve stovebnínr výboru, když, narozdíl od profesionála pana Jindřicha, nemá v toňo oboru Žádné zknšerrosti. Starosta S.Moravčík na t() odpovětlěl, že funkce předsedy finančního výtloru může vykonávatkdokoliv' neboť rozhoduje stejně celé zastupitelstvo. Pan Jindřich konstatoval, že práce ve
y:Y.!"]T'yýboru má dost a nemíní funkci jiho předsedy pro příště vykonávat.
Ladne dalŠí stanoVisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová volí předsedou finančniho rrýboru Václava.Iindřicha.

Výsledek hlasování: Pro ....4..... Proti ....3... .. Zďrže|ise ...0...
Usnesení č,.I9l2 bylo schváleno.

Předsedající navrhl, zřízenÍ výborů stavebního, místnfto hospodářství a sociálnílro'
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i příiomným občanům sdělit své
stanovisko. Žaa"ý dďší návrh ani stanovisto sděleno neuýto.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvďuje zřízení výborů stavebního, místního hospodářství
a sociálního.

Výsledek hlasování: Pro ó Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č.2012 bylo xhváleno.

a ) Vtlllrrl 1lřctlseclr*
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedů výborů'

následuiící návrlr
íor.c. Vavrhovatel Výbor Vavrhovaný

I ltefan Moravčík Jtavební Jynek opolecký
2 štefan Moravčík Místního hosp. víirosl av Voj těchovský
aJ Stef'an Moravčík iociální taroslav Mašek

Před hlasováním bylar dána možnost zastupitelům i pfftomným občanům sdělit své
Stanovisko. Zastupitel opolecký svou kandidaturu na předsedu stavebního výboru odmítl.
Důvodem byly nedostatečné znalosti problematiky ve srovnání s předcházejícím
předsedou, jímŽ byl pan Jindřicll a zdŮraznil, že v současné době by bylo nanejvýš
užitečné z'vážit jeho dodatečné zvolení na dalším zasedání a využít tak jeh_o zkušenosti.
Zádné další stanovisko sděleno nebylo.

B
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová vtllí předsedou výboru místního hospodářství Miroslava
Yojtěchovského.

Výsledek hlasování: Pro ó
Usnesení č..21,12 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Proti 0 Zdrželi se t

Zastupitelstvo obce Trnová volí předsedou socir{lního výboru Jaroslava Nlaška.

Výsledek hlasování: Pro ó Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č.2212 bylo schváleno.

Írl \oillx clr:rtú r'ílrrll'ťi:lkrl*iliril:t'l" lnístnílru lrosptidárx{il il stltiitil*!llli
Předsedající vyzval členy zastupitelstva kpodávání návrhťr na členy výborů. Předeslď, že
volba členů Stavebního výboru je bezpředmětná, neboť nebyl zvolen jeho předseda, takže
výbtlr nebudc'
B následutÍcí návrh

]oř.č. \{avrhovatel Výbor },Iavrhovaný

I jtefan Moravčík }tavební Wiroslav Nezbeda

2 {lexandr Kopeckij ]tavební án Potanka

J ]tefan Moravěík Jtavební Vlagdalena Dyršmídová
4 štet-an Moravčík Místního hosp. Václav Jindřtch

Vliroslav Voj těchov ský VÍístního hosp. lrena Greplová
itefan Moravěík jociální Václav Jindřich
\lexandr Kopeckij iociální rantišek Virc
jtefan Moravěík iociální Stefan Moravčík

Zastupitel opolecký uvedl, že nezvolení předsedy stavebního výboru nemůže být
překážkou ve volbě členů tohoto výboru a bude tak postupováno obdobně jako při
nezvolení předsedy Ílnančního výboru na Ustavujícím zasedání. Poznamenal,že na poradě
členů zastupitelstva byla právě starostou a míStostarostou zdůrazněná největší důležitost a
význatn právě stavebního výboru.
Před hlasoviáním byla dána možnost zastupitelům i přítomným oběanům sdělit své
stanovisko' K otázce nepfftomnosti pana Potanky uvedl zastupitel opolecký' že návrh na
kandidaturu člena stavebního výboru s ním osobně projednal ajmenovaný s tím souhlasil.
Žaane další stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová volí členem stavebního výboru Miroslava Nezbedu.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 2 Zdrželi se t
Usnesení š.2312 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová volí členem stavebního výboru Jána Potanku.



Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 2
Usnesení č.24l? bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová volí členem výboru místníhrr hospodářství VáclavaJindřicha.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 3 Zdrželi se 0
Usnesení č.25/2 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo olrce Trnová volí členem výboru místního hospodářství lrenu Greplovou.

Výsledek lrlasování; Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č,2612 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová volí členem stlciálního výboru Yáclava Jindřicha.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 2 Zdtželi se 3
Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová volí členem socir{lnÍho výboru Františka Yirce.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení ě.2712 bylo schváIeno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová volí členem sociálniho výboru Štefana Moravčíka.

Výsledek hlastlvání: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č,2812 bylo schváIeno.

Starosta seznámil přítomné s obsirhem smlouvy na věcné břemeno rnezi obcí a společností
ČEZ. leoná '" o 

"l"kt 
ické kabely již položenq poo obecní komunikací před vjezdem do

zámeckých prostor' Uvedl" Že proti návrhu ČBzu na finanční kompenzaci v hodnotě
l.000,_ Kč bude obcí požadováno ve smlouvě 5.000,- Kč.
Před hlasoviáním byla dána možnost zastupitelům i pfftomným občanům srlělit své
stanovisko. Žeane slanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje srrrlouvu mezi společností ČEZ a obcí .ťrnová na
věcné břemeno.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.2912 bylo schváleno.



Starosta seznámil přítornné
V souvislosti s tím uvedl, že
měl pokračovat on sám.

se stavem prací a přípravou
by pro zachování kontinuity
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Uzemního plánu obce (dále UP)
ve spolupráci s prrřizovatelem UP

i přítomným občanům sdělit své
Následně byla předsedajícím dána možnost zastupitelům
stanovisko. Žeane Shnovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

!1tuni|e';tvo obce Trnová schvaluje pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu
Stefana Moravčíka.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č..3012 bylo schváleno.

Zastupitel Vojtěchovský seznámil přítomné s nutností urychleného iednání ve věci
právnítro zastoupení občanů Trnové ve sporu stanovení ceny vodného a stočného od
společnosti Reinwasser s.r.o. Uvedl, že nutnost zastoupení v rámci obce je z důvodu
spoluúčasti obce na vzniklém Stavu V minulosti' Upozornil na pochybení společnosti
Reinwasser ve stanovení cen, dokládání nákiadů a vstupních dat pro cenovou kalkulaci i na
oznamování změn cen apod. Poukázal také na neustálé odrnítání debaty a vzá,jemné
komunikaci právním zástupcem vlastníka infrastruktury S.O.N.Y' Intern. Proprietary Ltd. a
dodavatele služeb Reinwasser s.r'o. panem Mgr. Ing, Ing. Kubíkem. Celkově ve zkratce
rekapituloval stav ve věci úětování cen od schůze zastupitelstva dne 5' 2' ?014. Zároveň
uvedl, že v této věci bylo předběžně jednáno s advokátní kanceláří Bělina&Partners S.r.o.'
která na základě znalosti celého přrpadu nabídla občanům Trnové své služby na nejnižší
možné ceně za práci advokátrrí kanceláře.
Zastupitel Kopeckij podpořil nutnost využít služeb renomované a silné právní kanceláře,
Jak uvedl, jedná se o kancelář, která již zastupuje jednoho z občanů V tomtéž spol"u' a se
kterclu pan Kubík začal komunikovat.
Zastupitelé Jindřich a Mašek poukázali na riziko, že spor se nemusí vyhrát a obecní pe,níze
budou vyplaceny. Upozornili, že advokátní kancelář bude hájit Ve Spoťu občany, neplatiče.
Předsedající dal před hlasováním přítomným občanům možnost vyjádřit se a vyslovit své
názory a stanoviska.
Pan Rclzman informoval o stavu hloubkové kontroly Generálního Íinančního ředitelství, o
které požádalo oS BRDY ČR. Uvedl, že bude GFŘ konat na základě vystavených faktur
v hodnotě ló2 Kč, což se právě v těchto dnech očekává, a že výsledekje předpokladatelný
do konce roku. Zastupitel Moravčft doplnil, že obec zaslďa stížnost na GFŘ také.
Pan Bronský se ohradil proti konstatování, že advokátní kancelář bude zastupovat
neplatiče. Poukázal na absolutní nereagování kompetentních osob ne jejich stížnosti a
reklamace' Uvedl, že zaplatí cenu vyšší' a pokud bude obec/občané Ve Sporu Zastoupená
renomovanou kanceliiří. bude možné rozdíl cen nár_okovat na Reitrwasser'u zpětně. Aby
obec nehájila neplatící tlbčany, doporučil obci vyzvat občany, v případě právního
zastupování, aby zaplatili cenu vyšší' s tím, že bude případně zpětně právně vymahatelná.
Starosta Moravčík řekl' Že každý občan a tedy i obec je samostatně smluvním partnerem
Reinwasseru a hovořit a Činit může pouze každý sám za sebe' Podotkl ještě, že v obci je
2oo/o neplatících domácností za vodu, a Že hrozí nebezpečí uzavření vody z důvodů
finanční neschopnosti fy Reinwasser. V takovém případě hrozí opět nebezpečí naÍizení
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provozní nucené spráVy' Uvedl, že v případě takovéhoto zálstoupení by Se clbec mohladostat do sporu se zákonem'
Paní opolecká vzrresla dotttz na lrodinovou sazbu právníka, jehoŽ služby ,Jnes využíváobec' Starosta odpověděl, Že půvorJní sazba l'.200,_ i<e uyr" navýšerra na i.500,- Kč/fiod"Dále bylo poukázáno opakovaně na oznámení ceny uodnáho a Stočného na obecní tabuli iveřejných webových stránkách obce dne 12.3.-2014' což chápali občané jako platné.Zastupitel Vojtěchovský doplnil' že Reinwasser podle 

'řr'lu prohlášení zvolil (patnrě nazákladě dohody s obcí) cestu informovánÍ obeanů o nové cerrě VaS ..způsobem 
v místěrrbvyklýrrr''' tedy pouze prostřetlnictvím obecních webových stránek a tlbecního e_mailu.Jeclen z přísetlÍcích obČanů doplnil' že'přestože se jeoů cr inctivieluální smlouvy, měl bybýt zájem obce snažit se hájit oprávněné zájmy občanů, ,utaste, když se rra vzniklém' stavupodílí i obec'

Pan Beneš upozornil na nutnost vypsání výběrového řízení na výtrěr právního zastoupeníobce.
Zastupitel opolecký vyzval, aby všichni měli na vědomí skutečnost' že pan Kubft neustáléodmítá vzájemnou komunikaci' a to na všech moŽných úrovních (obec" rrbčané, smluvnípartneři pťovozovatele, občanské sdružení BRDY ČR, spoteenost VRV" . ' ').Dále byly občany vzneseny připornínky na nekvaliiu vody, četnost měření její kvality,výsledky měření, místa prováděných kontrolních měření atd. Bylo uvedeno, že by se obecna měření měla také nějakým způsobem podílet.
Následně dal pr'edsedající hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje právní zastoupení občanů Trnové ve sporu sespolečností Reinwasser s.r.o. při stanovení, oznáminí a účtovánÍ ceny vodného astočného v období od 1. 3. 2014. Současně zastupitelstvo schvaluje hradii z Íinančníchprostředků obce náklady zvolené advokátď kanceláře v rámci uzavřené smlouvy ozastuptlvání občan ů. Uzav ření smlouvy bude předc bázetvýběrové řízení.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.3tl2 bylo schváleno.

Starosta vyzval, aby přítomní zvážili zahájení soudního ?Ízení o určení vlastnictví
infrastruktury Ve vazbě či v součinnosti s dalšími nutnými kroky, jako je smlouva
k napojení přivaclěče do inÍiastruktury, kterou vlastní spot. s.o.N.y, 

'á*touóená 
panem

Kubíkem. Doporučil nejclříve setkání zastupitelstva s právníkem, který przcu;é pro obec amá pripravené dokumenty tohoto případu, a proiódnat s ním skutečnosti. Současně
seznámil pfftomné rr stavlt přípravných prací spoleeného řádu přivaděče vody Klínec-
Trnová.
Zastupitel Vojtěchovský poukázal, že usilování o nápravu situace převeclením vlastnictví
vodohospoclářské infrastruktury na obec je obsaženo u p.ogru*.ch obou naŠich volebních
uskupení a Že bychonl- ledy meli o nápravu neříznivého itavu usilovat společně, coŽ se
zatím netlěje. Dále por'rkázal na nutnost postavit se zlu, které se stalo nenaplrrěníni smlouvy
mezi C.B.C" a obcí Trnová v bodu o předání infiastruktury nejpozději v oen kolaudace.
Vsouvislosti surčitým odsunem v předcházejícím bodě, vypiývající z jeho Usnesení,
upozornil, Že občan' ježje zastoupený onou kanceláří, velmi piauoepoooune spor vyhraje.
Pravil, že v právním sporu jsou zřejmá pochybení a nedostatky, kteů hovtrří v'neprospěih
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Reinwasseru' havil, že pokud však budeme ěekat na výsledky tohCIto sporu a budeme mít
stále z něčeho strach, obává se výsledku v daleko závainějším sporu predávání vlastnictví
infrastruktury.
Zastupitel Kopeckij upozomil, že je nutné se panu Kubíkovi zastupujícímu společnosts'o'N.Y postavit, protoŽe bez našeho tlaku se bude nadáte chovat ne*tusne a pl'ezímvě, takjak se choval a chová dosud'
Pan Virc navrhl oslovit media, aby se aktéři (obec, S'ON.Y, Reinwassera jejich zás{upci'
občané . '.) k tomuto Sporu vyjádřili na veřejnosti'
Další stanoviska k tomuto návrhu nebyla.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová navrhuje zahájení právního tízenÍ o určení vlastnictví
infrastruktury v obci Trnrrvá.

Výsledek hlasování: Pro Ó Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č.3u2 bylo schváleno.

12l Zřízení přestupkové homise.
Zastupitel Kclpeckij předloŽil návrh na zÍízení přestupkové komise. V předcházejícím
období byly přestupky řešeny v rámci komise v Mníšku pod Brdy. Poukázal na nutnost
zřizení takového orgánu v souvislosti se stavem infrastruktur v obci, neužívaných
pozemků, rozestavěných staveb apod. Uvedl, že vynaložené finanční prostředky buáou
vymáhány na pffslušných vlastnících. Zároveň poukázal, že v obci bude jednak pořádek, a
že do obecní pokladny molrou přijít i další finanční prostředky', Získané prostřeáky budou
krýt potřeby komise a pffpadně se stanou příjmem obce Trnová. Dále uvedl, že přédsedou
musí být člověk s právním vzděláním, a že s pffpadnou osobou, která má v těchto věcech
jisté zkušenosti, bylo předběžně jednáno.
Starosta doplnil, že souěasná smlouva končí k 31. 12' 2al4 aje nutné urychlené jednání.
Zároveň upozornil, že přestupková komise řeší i dopravní prostředky, občanské soužití a
další. V současné době se platito 8 tisíc Kč. Zastupitel opolecký poukázal, že firranční
zatíŽení obce bude pravděpodobně vyšší, ale záůeŽí na tom, jak bur1e uzavřena smlouva a
jaký podíl na získaných penězích od delikventů bude mít obec a'jaký zástupce přestupkové
komise.
Na připomínku pana Beneše, aby obec nebyla ZatíŽená finančrrě více, neŽ vybere.
zastupitel opolecký zopakoval, že nyní je před námi schvalovárií zřízeni přestupkové
komise. Následně pak bude jednání s příslušnou osobou a po É bucle navržená a
schvalovaná smlouva na některém z dalších veřejných zasedání. Dodal, že záleží na
obsahu uzavřené smlouvy, kam ajak budou proudit peníze z přestupků.
Předsedající dal před hlasováním pfftomným občanům možnost vyjádřit svá stanoviska.

Návrh upnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje zřízenÍ přestupkové komise.

Výsledek trlasovárrí; Pru 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.3312 bylo schváleno.



Předsedající seznámil přítonrné o rozdělení přivaděče vody na Klínecký a Trnovský řad.Na Klínecké řadu, která bude připojena k hlavnímu privajcei Baně*Mníšek, se tak budeK UUUCmoci pracovat nezávisle na procesr schvalování vlastníků ptemtrt, či vo<lohospodářskéinÍiastruktury pro Trnovskou crdbočku.
Na dotaz občanky 

"odpověděl 
zastupitel opolecký, že v současné rtobě dostala projekčníspolečnost VRV písemný souhlirs ort pa1a Kubíka k připojení přivacÍěČe oo uooarny p.oTmovou' Tento souhlas je mj nutnou podmínkou p'o io*pt"tni ,loku**nta.i |.c, územnírozhodnutí a možnost zaŽáďat' o stavební povolení. Ňa't.oné však bude muset být uzavřenásmlouva o podmínkách připojení a provozu mezi obcí, jakožto vlastníka přívodu vocly afirmy S'o.N.Y., jakožtrr současného vlastnfta infrastrukiůry' Zastoupené panem Kubíkem'

9i"9':1"i':j dal před hlasováním přítomným občanům moŽnost vyjádrit svá stanoviska.
Zádné další stanoviska či připomínka nebyla.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová navrhuje schválení Smlouvy o dÍlo Dodatek č,. 2 mezi
společnosti VRY a obcí Trnová k projektové dokumentaci přiváděcího vodovodního
řádu a pověřuje stárostu obce ŠtefanaMoravěíka jejím poopisem.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.3412 bylo schváleno"

Předsedajícíseznámilsnávrhemstarostynuffisřativnípracovnici,
kterou musí schválit Zastupitelstvo. Na dotaz zastupitele-Ýojtěchovského, zt1a se jedná o
abstraktní odměnu pro budoucího pracovníka nebo zda byta.;iž pffslušná osoba uyu.anu'
Starosta Moravčík odpověděl, že již byla vybrána ruagdarl"a Dyršmídová, a že
výběrového řízením zúěastnili dva uchazeči. -

2' Zasedání Za 25. It 2ol4

Na připomínku zastupiteie Maška, že výše i penzum pracovních hodin je nízké' odpověclěl
stÍrrosta, že v budoucnu není problém se těmito hodnotami zabývů. Na to zastupitel
opolecký sdělil, že t'omu tak není. Uvedl, že vzhledem k tomu, že proběhlo výběrové
řízení za daných podmínek (s výší odměny 2.500,- Kč), a Že se k němu pňhtásili dva lidé,
nelze obratem podmínky po volbě příslušného pracovníka, měnit. Poukázal na skutečnost,
že pokud by byla výše odměn v podmínkách výběrového ffzení vyšší, je možné s urěitou
pravděpodobností předpoktádat vyšší zájem uchazečů. Potom by póouu""ní uchazečů
výběrovou komisí samozřejmě mohlo proběhnout ve prospěcrr iine osoby. Návrh na
zvýšení rrdměn prohlásil za nepřípustný.
Předsedající dal před hlasovánímještě zastupitelům a občanům možnost se vyjádřit.

Návrh usnesenÍ:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje odměnu ve výši 2.50CI,_ Kč měsíčně pro
administrativní pracovnici úřadu.

Výsledek hlasování: Pro 4 Prtrti 0 Zdrželi se 3
Usnesení č.35/2 bylo schváleno.
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15/ Diskuse
Předseclajíc í vyzval přítomrré k rliskusi.
olrČan vyslovil návrh na rnoŽnost uvádět jmenovitě, jak rla vet"ejném zasedání kterýzastupitel hlasoval' Starusta Moravčík pripustil ,rr,o ,',oá,rost, a Že se pak případně můžepřísiuŠný zastupitel přihlásit či naopak neňlásit k danému usnesení" na druhou stranu všakpoukázal, že je-li něco sclrváleno vétšinou, musí se tím všichni r,ídit.Zastupitel opolecký doplnil, že v zásadě není problé* uuáoe, jmenovitě, jak zastupiteléhlasovali' Dále doplnii, že př'i takovém počtu a sjoŽení zastupitelstva je i 12k snadno možnéodečíst, kdo jak volil zejména při personálních vr:lbách, zda volil sebe apod. oběanédoplnilí, že pak.iiž je jen na etice vlastních zastupitelů, kteff ví, jak se .u"t oiuii a naopakna občanech' aby se z těchto zkušeností a výsledťů pou!;u.
občanka si stěžovala. že jim někdo hodil áo zahraáy'uoi.ry, aby otrávil psa' a že dostalaharrlivou zprávu SMS, kterou citovala. Tento tatt a pouziuunr takových praktik striktněodsoutJil zastupitel opolecký s poukazem na dobré *."uy.
Dále byla diskutována ještě otázka obchodu v pr,:storďch burÍr:vy, ve které je Krčma, ajestli je zapracován ve smlouvě s provozovatelem restaurace. Starosta pravil, že smlouvu jernožnó zhlédnout na radnici. Zastupitel Mašek doplnil, že obcho<i nitay n"uyi v zisku aodpovídal dotazem do pléna, jestliže by dotazujícr oucrroa provozoval.
Další dotazy a' připclmínky nebyly.

16lZáyěr
Shmutí schválených usnesení.

Usnesení č. 1612 - Schválení doplnění programu.
Usnesení č. 17/2 - Schválení p'og.u*u'
Usnesení ě' l8l2 _ Schválení volební komise _ předseda Miroslav Vojtěchovský, členové

Václav Jindřich a Jaroslav Mašek.
Usnesení č. l9/2 _ Zvo\ení předsedy Finančního výboru _ Václav Jindřich.
Usnesení č'. 2al2 _ ZÍÍzenÍ výboru stavebního, mísinfto hospodářství, sociálního'
Usnesení č. 21/2 _ Zvolení předsedy výboru místního hosprldárství _ Miroslav

Vojtěchovský.
Usnesení č. 22/2 _ Zvolení předsedy sociálnfto výboru _ Jaroslav Mašek.
Usnesení ě' 2312 _ Zvolení člena stavebnfto rnýboru _ Miroslav Nezbeda.
Usnesení č,.24/2 _Zvolení člena stavebního výboru _ Ján Potanka.
Usnesení č' 25/2 *Zvolení člena výboru místního hospodářstv í _ Yáclav Jirrdřich.
Usnesení č. 26/2 * ZvolenÍ ě|erra výboru místního hospodářství _ lrena Creplová.
Usnesení č,. 2"712 _ Zvolení člena sociálního výboru _ hrantišek Virc.
Usnesení č' 2812 - Zvolení člena sociálního výboru _ Štefan Moravčík.
Usnesení ě.2912 _ Schválení smlouvy mezi společností ČEZ a obcí na věcné břemeno.
Usnesení č' 3012 _ Schválení Štefana Moravčíka pro spolupráci s pořizooor"i'* úp
Usnesení č' 3112 _ Schválení právního 

'a'toupen? 
občanů óu.r u" 
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se spotečností

Reinwasser v cenových otázkách za vodné a stočné u 
'u"" 

20l+.
Usnesení č.3212 _Zahájení právního řízení o určení vlastnictví inii.astruktury v obci

Trncrvá'
Usnesení č.33/2 _ Schválení zřízení přestupkové komise.
Usnesení č.34/2 _ Schválení Smlouvy o dílo Dodatek ě' 2 mezi VRV a obcí k projektové

dclkumentaci vodovoclního řadu.
Usnesení č' 35/2 _ Schválení odměny - administrativní pracovnice _ 2.500,_ Kč/měsíc.

l0
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Predsedající ukončil zassdání zastupitelstva v 2I:20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 29. ll.2014

Zapisovatel:

ověřovatelé:

Starosta:

^,'ffi:"%,"ra,
Jaroslav Mašek

Štefan Mtrravčík
/J Í'#:-:-'

an" /. :.4. : l.o. II ;/ /3 ?/ :.*Žk /)
/

ll


