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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová volí předsedou finančního výbrrru Jaroslava Maška.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 3 Zdrželi se 1
Usnesení nebylo schváleno.

Předsedající konstatoval, že předsedou finančního qýboru nebyl nikdo zvo1en' a že
volba předsedy bude opakována na příštím zasedání zástupitelstva.

Vglba přer-íseti r' li(lni'r!.;lllíiir n .,,,'ýl":ii'i-Li 
:

Předsedající vyma| členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního ýboru. Byly podány následující návrhy:
Clen zastupitelstva Hynek opolecký navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního
vyboru Alexandra Kopeckého'
Před hlasováním byla dana moŽnost zastupitelům i přítomným oběanům sdělit své
stanovisko. Žadne stanovisko sděleno nebyló.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová volí předsedou kontrolního výboru Alexandra
Kopeckého.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdňeli se 1
Usnesení č. 9/1 bylo schváleno.
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Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávríní návrhů na členy kontrolního
|Ýboru a finančnÍho ýboru. Byly podríny nrísledující náwhy:
Člen zastupitelstva Štefan Moiavčík navrhl zvolii členem hnančního výboru Václava
Jindřicha.
Člen zastupitelswa Hynek opolecký navrhl zvolit ělenenr finančního výboru Jiřího
Chládka.
Člen zastupitelstva Hynek opolecký nawhl zvolit členem finarrčního výboru Jiřího
Bronského

Člen zastupitelstva Štefan Moravčík navrhl zvolit čienem kontrolniho výboru
Jaroslava Maška.
Člen zastupitelstva Hynek opolecký navrhl zvolit členenr kontrolního qfboru
Františka Virce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová volí členem finančního výboru Václava Jindřicha..
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 3 Zdrželi se 1

Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesenÍ:
Zastupitelstvo obce Trnová volí členem finančního výboru Jiřího Chládka.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usneseni č. l0l1 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová volí členem finančního výboru Jiřího Bronského.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/1 bylo schváleno.

Návrh qlnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová volí členem kontrolního výboru.laroslava Maška.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č. |2l1bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitetstvo obce Trnová volí členem kontrolního výboru Františka Virce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 Nehlasovali 1

Usnesení č. 13l1 bylo schváleno'
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Předsedající navrhi, ziízenívýborů stavebního, místního hospodářství a sociálního.

Před hlasováním byla dána moŽnost zastupitelům i přítomným oběanům sdělit své

stanovisko' Zastupitel pan Miroslav Vojtěchovský poznamenď, Že pruběh Ustavující

schůze je jiŽ 
"nďč''ě 

dlouhý, a proto navrhl' aby prozatím nebyl zfrzen žáóný jiný

r4ýbor, n.í 1. ťrnanční a kontrolní . Zřízení dalších. výboru a jejich předsedů i ělenů

navrhl kjednani na další schuzi zastupitelstva. Žaďny další náwh ani stanovisko

sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
z-'t"ptt"''t-," 

"bce 
Trnová odkládá zťwer.í datších výborů na další zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrže|ise 0
Usnesení ě' |4l1r bylo schváleno.

kon funkci

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s $ 72

zákona o obcích anaÍízeru vlády ě.3'7D0a3 Sb., o odměnách za výkon funkce ělenům

zastupitelstev' v platném znění. poskyována měsíční odměna ve výši stejné jako tomu

bylo 
_doposud. 

Piedsedající navrhl téŽ měsíění odměnu za výkon funkce místostarosty

o6ce ($_77 odst. 2 zákďna o obcích) a starosty rovněž ve stejné výši, jako tomu bylo

doposud.
ZŇupitel pan Alexandr Kopeckij vznesl formou věcné připonrínky a návrhu

zastupite1e požadavek, aby se starosia' místostarosta i zastupitelé a přeclsedové výborů

vzdali odrněn po dobu jeánoho roku od Ustavující schůze. Řekl, že rozpoěet obce je

.).) 
To. zda obec bude poskyovat nrěsíční odměny neuvolně.ným členům zastupitelstva obce a za výkon jakých

funkcí závisí zcela najejím rozhodnutí. Obec t"aý n.ni povinnaposkytovat tyto odrněny vůbec' Pokud se však

rozhodne odměny stanovit, nemůže je určit ve vyii' kteů by přeŘročiia horní ]ranjce odměn daných nařízením

vlády č. 3712003 Sb'
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velice níZký a napjaý' že obec čekají Velké investice, a že na investice nemusí b]Ít
dostatek finančních prostředlcu' Upozomil, Že poulrým zrušením platu dvou osob -
starosty a místostarosty - lze na obecních výdajíctr ušetřit na mzdov;;ch nákladech
kolem 300 000 Kč ročně. Poukázal' Že je to'uei3ejictr dalších pripadn1iclrodměn apožitkťr. Alexandr Kopeckii dál uvedl" že zastupiteié-rnají pracovat pro obec a občanya nedělat si ze zvolení- do samosprávy pouhou qýdělečnou funtci' Navrhl, ze pLjednom roce od Ustavující schůze bude posour"no, iukym způsobem a v jaké míře
pomohlo zastupitelstvo a jeho jednotliví členové 

"*ptoii 
přeávolební sliby a zvlráště

získat firr'anění podporu pro Trnovou z veřejně dostrrpný-cň zdrojů (dotace' subvence,
granty a nadační titulky - od Ministerstva pro rnístní rozvoj, 

-Ministerstva 
financi,

Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultrrry' Středočeského kraje, Evropské unie,
atd.). Na základě těchto výsledků by pak zastupitelé obce moh]i rozhoáno ut, zda
zastupitelům odměny pro následující období přizrrat a v jaké výši.

Před hlasováním byla dána moŽnost zastupitelům i přítomnýrr oběanům sdělit své
stanovisko.

Ztad oběanů se ozývala souhlasná stanoviska na podporu tohoto návrhu. Člen
zastupitelstva Hynek opolecký doplnil, že minuié zastupitelstvo si po zvolení do
zastupitelstva na své listopadové schůzi vroce 2010 oclsouhlasilo výsi odnron pro
starostu (cca 13.000 Kč)' místostarostu (cca 11.500 Kč) a clále pak i odměny pro
ostatní zastupitele, aniž by uvedlo, za jaké období budou tyto odrněny vypláceny- Drí1e
uvedl, že zrczpočtu pro rok 2014 je moŽné pouze odečíst z pďožek Zasiupitelé
hodnotu 461.000 Kč a Mistní správa hodnotu 334.000 Kč aruŽ uy uyty tyto poíozky
nějak rozpracované a je moŽné se tedy domnívat, že jde o odměny uyptacene měsíčně.
Proti těmto skutečnostem nebyly ze strany nově zvolených zastupiteiů, kteří byli členy
zastupitelstva i ve znriňovaném minulém období (2010_2014), ,r'n*r.rrá žádná
faktická připomínka.
Předsedající uvedl, že znařízení vlády musí bý odměny Zastupitelům vypláceny, a
návrh pana Kopeckélro by byl podle něj v rozporu se zákonem'
Zastupitel opolecký poznamenai, Že die Zákona o obcích je odsouh]asení v'ýše odměn
zastupitelů i místostarosty aŽ do maximálrrí výŠe. která je stanovena prováděcím
právním předpisem, v kompetenci zastupitelů. Uvedl, že zastupitelé schvaíují odměny
fbrmou usnesení na veřejném zasedání zastupitelstva.
Zastupitel Kopeckij předloŽil návrh na vyplácení odměn starostovi, mistostarostovi i
členům zastupitelstva a předsedů qýboru v hodnotě 0 Kč za měsíc po dobu jednoho
roku od Ustawjící schůze.
Předsedající zopakoval, že znařízení vlády musí být odměny zastupitelůnr vypiáceny
a navrhl, Že přestoŽe by mohly byt vyšši - kupříkladu u staÍosty až 19 000 Kč měsíěně,
ponechatje na dosavadni úrovni.
Ze strany přítomných občanů se ozvaly připominky nevole' na základě čehož
zastupitel pan Kopeckij předloŽil dďší protinávrh na vyplácení odměn starostovi,
místostarostovi i členům zastupitelswa a předsedů výboru v hodrrotě 1,_ Kč za měsíc
po dobu jednoho roku od Ustavující schůze.
Zasfupitel pan Miroslav Vojtěchovský dodal, že návrh ze strany zastupitelů ''Čistá
Trnová'' odmítnout p|aty za vykonávané funkce je veden snahou pomoci naší obci.
Uvedl, Že zastupitelé ''Čisté Trnové'' chtějí pro obec pracovat zaclarmo a aŽ výhledově'
podle výsledků práce zastupitelů o výŠi odměn případně diskutovat rra veřejném
shromáždění občanů Trnové.
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Před hlasováním byia dana moŽnost zastupitelům i přítomn;im občanťun sdělit své
stanovisko. Ze strany zastupitele opoleckého byl vanesen požadavek, Že pokud bude
hlasováno o původním návrhu předsedajícího, musí být uvedeny konkrétní hodnoty
odměn.

Předsedající dal hlasovat nejdříve o protinávrzích a potom o pťrvodním návrhu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona o

obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 0,_ Kč měsíčně. odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
po dobu jednoho noku od konání Ustavující schůze a v případě náhradníka ode
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 4 Zdrželi se 0
Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm' n) zákona o

obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 1,_ Kč měsíčně. odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
po dobu jednoho roku od konání Ustavujíci schůze a v případě náhrarlníka ode

dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výstedek hlasování: Pro 0 Proti 4 Zdrželi se 3

Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona o

obcích stanoví odměnu za výkon neuvolněného člena zastupitelstva ve funkci:
starosty ve výši
místostarosty ve výši

13.600'- Kč měsíčně;
12.000,- Kč měsíčně;

předsedy výboru ve ýši 1.500,- Kč měsíčně;
člena zastupitelstva l.000'- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 3 Zdrželi se 0
Usnesení č' 1511 bylo sclrváleno.

Zastupitel Hynek opolecký vzrresl ďataz k předsedajícímu, zda buds hlasováno

vypláiení odměn členům zastupitelstva v případě souběhu několika funkci'
Přědsedající odpověděl, Že v případě kumulací funkcí toto není v obci zvykern'
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Rocl I * Diskuse

Předsedající vyzval přítomné k diskusi'

Zastupitel Alexandr Kopeckij přednesl aby byla v co nejkratším termínu zahájenakomplexní systémová kontrola dosavadní činnosti obecního nrudu a zastupitelstva v
uplynulých letech, tzv' Forenzní audit. Noví zastupitelé za Čistou Tmovou zaěínajína zelené
louce, uvedl A. Kopeckij, a zvolením na sebe přejímají zodpovědnost, ale současně musí býjednoznačně znárno, co bylo a nebylo vykoniíno v minulosti" jaké povirurosti a zavazky Áa
základě předchozích rozhodnutí zastupitelstva na ně čekají. Úvedl' Že proto bude globalni
systémová kontrola Forenzního auditu jedinou moŽností, jak určit zobpovědnost za věci
minulé i hranicí mezi tím' co bylo dříve vykonáno a co bude vykorráno u oůdobi následujícíclr
po komunálních volbách roku 2014. Ríkal: "Začínáme nazelené louce. Neize iinak. Všude se
to takto dělá. Jen audit vnese jasno do všech vzniklých pochybností, jež se tu za roky
nakupily. Vyhneme se tak pomluvám a nďěením, které se ziejm8 zbytečne snášely na hlavrr
bývalých zastupitelů. Zaroveň vyjadřujeme přesvědč eni. že vše v obci a v Zastupite1stvtt obce
probíhalo vždy v zájm,u občanů podle zákonaa platných předpisů'''

Na připomínku pana Jindřicha o vyuŽívání vlastní techniky v rámci úklidových prací v obci'
aniž by byly na obci nárokovány nějaké náklady' odpověděl pan opolecký,-že ízájmu obceje zajistit přísluŠné práce formou řádných smluv s příslušnými- Íinnami či prácovníky"
Samozřejmě je možné smluvně pokraěovat se stávajícími osobami, či t'rrmami, které nějaké
sluŽby pro obec jiŽ dnes zajišťují'

Pan Vo.itěchovský rozdal zastupitelům i do řad přítomných občanů přehlednou tabulku
volebních předsevzetí obou SNK (sdružení nezávislých kandidátů). PoznamenaI, že barevně
jsou zv'.inazněny okruhy politik, znicltž je zšqmá podobnost obou volebních programů.
Doplnil, Že společné cestě jiŽ nic nebrání.

Na otiáeku paní zda si zastupitelé Čisté Trnové myslí, Že předchazející
zastupitelstvo praaovalo špatně, odpověděl pan opolecký, Že nikdy to takto neřekli' a že mqi
pouze možnost pozorovat jejich práci wenčí. Doplnil' Že se mnohdy k nim dostávaií
informace pouze v omezeném rozsahu. Uvedl ďále, že všechna rozhodnutí' ýkající se obce'a
občanů, hospodaření obce, smluv apod. musí bý schvalována jen a jen formou usnesení na
veřejných zasedáních zastupitelstva.

Pan Vojtěchovský poukázal na potřebu kvalitního právníka či renomované právní keurceláře
,,na boj" se společnostmi S.O.N.Y a Reinwasser Ve věci vlastrrictví a provozu vodovodní a
kanaiizační infrastruktury, cen vodnóho a stočného, případně kvality vody' Doporučil
projednání nejdále na příštím zasediiní.
Zvíce stran přítomných občanů byiy vzneseny důrazné připomínky ýkaiící se kvďity'
respektive čistoty pitné vody a nutnosti tento stav věci řeŠit'
Paní-doplni1a,žeprávník,sekterýmmáobecsmlouvu,mápfipravenéveškeré
podklady k podaní věci vlastnictví infrastruktwy k soudnímu jednání" Záraveň doplnila' že
bývďé Zastupitelstvo nechtělo tuto věc řešit ,,v předvečeť' voleb do obecního zastupitelsťva.
Z důvodu závažnosti problému se dohodli, že ponechají řeŠení aŽ na nové zastupitelstvo.
Pan Moravčík upozornil, Že projeclnávat nyní změnu právníka nelze, nebot' to nebylo na
programu ustavující schůze.

t2
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Dále v diskusi pan Vojtěchovský jeŠtě doplnil k tomuto problému, že je nutná i právní pomoc
občarrům ve věci (ne)placení fakttrr za vodne a stočné, které ťrčtrrje společnost Reinwasser dle
neplatných kalkrrlací.

Pan Moravěík informoval občany o staw projektoqých příprav společnosti vRv, územním
plránu a stavebním povolení k novému vodnímu přivaděči Baně_Mníšek. Tuto informaci
doplnil pan opolecký o jednárrí zástupců občanského sdruženi BRDY ČR, které se
uskutečnilo krátce po volbách do obecního zastupitelstva. objasnil přítomným, že informace,
kteró kolují po obci ve věci tohoto jednání' jsou neúplné' Uvedl, Že jednání bylo připravované
již před volbami, a že hlavním cílem bylo získání aktuálních informací o stavu projektových
prací' souhlasu příslušných vlastníků, jakoŽto vlastních prací a odhadovaných překážkách a
nesnázích, které ve věci přivaděče mohou nastat, a kterým by bylo lze případně včas nějakým
způsobem předeiít.

PanŮĚ) s politováním konstatoval' Že nesouhlasí se skutečností, a že není správné, že
společnost nezávislých kandidátů Pro obec a občany získali starostu a místostarostu.
Poznamenď, že by bylo správné, aby se, při tak těsném poměru, který vyšel z voleb, o tyto
funkce podělila obě uskupení'
Dále ještě v diskusi poznamenal, proč zastupitelé Čisté Trnové nepřiŠli rra pondělní zasedání
s odstupujícím starostou, na které byli přizváni.
Pan Vojtěchovský odpověděl, že zastupci Čiste Trnové nebyli pttzváni nejenom rra Žádné
takové jednání, ale ani nedostali řádnou pozvánku na Ustavující schůzi' Tuto skutečnost
dokumerrtoval pan Kopeckij. příslušným dopisem, v němž sice byli zastupitelé r,ryzváni
k návštěvě obecního úřadu, ale ve věci odlišné. Pan Kopeckij uvedl, že se jedrralo o řešení
problému v katastru nemovitostí' kteý se ýkal budovy obecního úřadu. Jak uvedl a doloŽil
dopisem, nešlo v žádném případě o pozviíní ke společnému jednaní ve věci příprav
Ustavujícího zasediíní' Vzhledem k tomu, že příslušný dopis, resp' odpovědi, ve věci obecní
úřad versus SDH byly pro daný okamžik uspokojivé, uvedl, že nebylo nutné se v této věci
schazet.
Paní (LIll vyslovila také podiv a nesouhlas s obsazením funkcí Starosty a místostarosty
SNK Pro obec a oběarry a nad j#ch nerespektování výzvy k dohodě a zachování etických
zvyklostí. Na jeji dotaz proě takto učinili, nebylo řeěeno žádné stanovisko.
Pan Papcůn poznamenal, že je velká škoda' že na vstřícný krok SNK Čistá Trnová ke
spolupráci příslušně nereagovala SNK Pro obec a občany. Dodal ještě, že pŤi viditelné
spolupráci by bylo možné i v rrímci občanské výpomoci očekávat finančrrí i jinou možnou
spolupráci ze stran mnoha občanů.

Bod 9-- Závq1
Shrnutí schválených usnesení.

Usnesení č' ll1
Usnesení ě.2ll

. . ^ la 'rÉ'ljsnesenl c. J/ I -

Usnesení č' 4/1
tJsnesení ě. 5/1

Usnesení č. 6/1

Usnesení č. 7/1

Usrresení č. 8/l

Schválení programu Ustavující schůze.
Schválení volební komise.
Schválení j ednoho místostarosty.
Schválení neuvolněné funkce starosty a ělenťr zastupitelstva.
Schválení způsobu volby starosty a m'ístostarosty _ veřejné.
Schválení starosty * Štefan Moravčík.
Schváiení místostarosty * Miroslav Nezbeda.
Schválení rÍizení finančního a kontrolního výboru.
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Usnesení č. 9/1
Usnesení č. 10/l
Usnesení č. l l/1
Usnesení č. L2l1
Usnesení ě.13ll
Usnesení ě.I4/1
Usnesení č. 15/1

us]1,ujicl zasedáni Zo Tnrová 30. i0' 2014

!c|vá|ení předsedy kontrolního výboru _ Alexandr Kopeckij'
Schválení člena finančního výboru _ Jiří Chládek.
Schválení člena Íinančního výboru * Jiří Bronský.
Schválení člena kontrolního výboru _ Jaroslav MaŠek.
Schválení člena kontrolního vyboru - František Virc.
Schválení odloŽení zŤízení dďších výborů.
Schválení odměn starosty _ 13,600,_ Kě

místostarosty - i2.000,- Kč
předsedy výboru * l.500'- Kč
člena zastupitelstva * 1.000,_ Kě

Předsedající ukončil zasediíní zastupitelstva v 22:05 hod.

Přílohy zápisu:
1) Listina prokazující složení slibu ělenů zastupitelstva obce
2) ZveÍejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle $ 93 odst. 1 zíkona o obcích

Zapisbyl vyhotoven dne: 6 tf.h,q

Zapisovatel: AlexandrKopeckij

ověřovatelé: Hynek opolecký

Václav Jindřich

Starosta: Štefan Moravčík
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