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Zápis z 28.  mimořádného zasedání zastupitelstva obce Trnová 
konaného dne  

14.3. 2018 od 18:00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Trnová č. p. 80 

 
Přítomní zastupitelé: Václav Jindřich,  Miroslav Nezbeda, Štefan Moravčík, 
Hynek Opolecký 
  
Nepřítomní zastupitelé: Jaroslav Mašek, Miroslav Vojtěchovský, Alexandr Kopeckij  
 
1.Zahájení 
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Trnová  bylo zahájeno v 18:00 hodin 
starostou obce Štefanem Moravčíkem . 
Přítomni byli 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
2) Zapisovatel a ověřovatelé 
Předsedající určil zapisovatelkou zápisu paní Magdalenu Dyršmídovou 
a ověřovatele zápisu pány  Miroslava Nezbedu  a Václava Jindřicha. 
3) Kontrola usnesení. 
Kontrola usnesení bude provedena  na příštím řádném zasedání. 
 
3) Program : 
1.Zahájení 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Zrušení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z 18.12.2014 
5. Schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.1/2018 
6. Revokační usnesení, doplnění usnesení č.176/25 
 
Návrh usnesení č. 196/28: Zastupitelstvo schvaluje program 28 zasedání 
 
Hlasování : 4 pro  0 proti  0 zdržel se 
Usnesení č. 196/28 bylo schváleno 
 
4.Návrh usnesení č. 197/28: 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje zrušení směrnice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu ze dne 18.12.2014 pro její neplatnost 
 
Hlasování :  4 pro  0 proti  0 zdržel se 
Usnesení č. 197/28 bylo schváleno  
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5.Schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.1/2018 
Návrh usnesení č. 198/28: 
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje Směrnici o  zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu č. 1 / 2018 
 
Hlasování : 4 pro  0 proti  0 zdržel se 
Usnesení č. 198/28 bylo schváleno 
 
6.Revokační usnesení : 
Dne 19.12.2017 usnesením č.176/25  byl schválen podrobný rozpočet obce na rok 
2018 jak dle jednotlivých paragrafů, tak  jednotlivých položek. Tento rozpočet by 
řádně uveřejněn na kamenné i elektronické úřední desce. 
 
Návrh usnesení č. 199/28 
Tímto revokačním unesením schvaluje zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2018 na 
jednotlivé paragrafy. Tento dokument nebude již zveřejňován, neboť žádné finanční 
údaje schváleného rozpočtu se nemění, pouze není rozepsán na jednotlivé položky, 
ale pouze  na paragrafy. Toto revokační usnesení nahrazuje usnesení č. 176/25 
 
Hlasování : 4 pro  0 proti  0  zdržel se 
Usnesení č. 199/28 bylo schváleno  
 
 
Shrnutí schválených usnesení 
   Usnesení č. 196/28 Schválení programu 
   Usnesení č. 197/28 Schválení zrušení směrnice o zadávání veřejných zakázek  
                                   malého rozsahu z 18.12. 2014 
   Usnesení č. 198/28 Schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého 
                                    rozsahu č.1/2018 
   Usnesení č. 199/28 Tímto revokačním usnesením schvaluje zastupitelstvo obce 
                                    rozpočet na rok 2018 na jednotlivé paragrafy 
 
 
Zapsala : Magdalena Dyršmídová , v.r. 
 
Ověřovatelé :  Miroslav Nezbeda 
 
                        Václav Jindřich 
                      
 
Starosta : Štefan Moravčík 
 
 
Zápis vyhotoven dne 14.3.2018 v 18.55 hodin 
 
 
 
 


