Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 11. 2. 2011 v 19,00 hod. v budově
obecního úřadu č.p. 29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce / dále ZO/ a všechny přivítal .
Bod č.1 Technický :
Starosta konstatoval, že informace o konání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a to nejméně
sedm dní přede dnem konání zasedání a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni : Ing. Fic Vladislav
Jakeš Vladimír
Musil Ladislav
Bc. Krézek Vladimír

: přítomen
: přítomen
: přítomen
: přítomen

Krézek Vladimír
: přítomen
Ing. Kadlec Miroslav : omluven
Ing. Janda Petr
: přítomen

Starosta přednesl návrh programu zasedání a požádal přítomné o připomínky k navrženému programu.Za
ověřovatele zápisu byli navrženi: Jakeš Vladimír a Krezek Vladimír.
Usnesení č.1 :
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva :
1. Technický bod / přivítání, schválení programu zasedání zastupitelstva obce
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Vybírání poplatků za svoz PDO od chatařů a chalupařů
4. Návrh na odpis nedobytných pohledávek
5. Projednání kupní smlouvy na prodej pozemku p. Píšovi
6. Schválení rozpočtové opatření č. 9
7. Projednání víceprací na projektu hřiště
8. Projednání podání žádosti o dotaci na projekt splaškové kanalizace.
9. Projednání příspěvku SVAK Ž´dársko na vícepráce při stavbě vodovodu u kulturního domu
10. Projednání záměru na vypracování územního plánu obce.
11. Projednání smlouvy na pronájem zemědělských pozemků
Zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Jakeše Vladimíra a Krézka Vladimíra
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : 5

Proti: 0 Zdržel se : Jakeš Vladimír

Bod č.2 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva. Informoval
o podané žádosti o dotaci na rekonstrukci a rozšíření VO v obci. Dále bylo podáno vyúčtování získané dotace v
roce 2010 na rekonstrukci sociálního zařízení kulturního domu. Byla provedena inventarizace majetku a účetní
závěrka za rok 2010.Dále byly průběžně zajišťovány nutné podklady pro podání žádosti o dotaci na opravu
kaple. Byl zpracován statický posudek a zajištěno stavební povolení na opravu kaple. V týdnu od 15.2.2011 bude
v Brně osobně podána žádost o dotaci.
Starosta informoval OZ o možnosti zřízení veřejně prospěšních prací. Dotace jsou stanoveny ve stejné výši jako
v loňském roce. Bylo navrženo: zřídit 3 pracovní místa na VPP, pracovní smlouvu uzavřít od 15.3.2011 do
30.10.2011 za podmínek :
-tydenně evidovat množství odvedené práce, tj. evidovat počet vysazených sazenic, ožnutou plochu, apod.
-v případě nepříznivého počasí vybírat dovolenou nebo náhradní volno.
Usnesení č.2 :
1.Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO
2.Schvaluje podání žádosti o dotace na VPP a uzavření pracovních smluv dle navržených podmínek.
Průběh hlasování o usnesení : bod: 1
bod: 2

Pro : všichni přítomní
Proti: 0 Zdržel se : 0
Pro : 5 Proti: 0 Zdržel se : 1 – p. Jakeš
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Bod č.3 :Vybírání poplatků za svoz PDO od chatařů a chalupařů
Starosta informoval OZ o nutnosti připravit návrh nové OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY obce Tišnovská
Nová Ves o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Navrhl, aby byli ve vyhlášce osvobozeni všichni majitelé chat a majitelé
nemovitostí č.p.25 p. Kučera a č.p.24 p. Bohm pokud tyto nemovitosti nejsou trvale obydleny. Tyto
nemovitosti se nachází mimo území obce, majitelé platí poplatky ve svém trvalém bydlišti, zajištění ukládání
odpadu je problematické.
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvaluje zapracování uvedeného osvobození do návrhu nové vyhlášky.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4:Návrh na odpis nedobytných pohledávek
Starosta seznámi OZ se stavem pohledávek za místními poplatky a navrhl odepsat pohledávky dle přiloženého
seznamu. Jde o pohledávky za majiteli chat, které se nachází mimo zastavěné území obce a majitelé platí
poplatky ve svém trvalém bydlišti a zde i ukládají odpad. Dále nemovitosti č.p.25 a č.p. 24. se nachází u řeky,
kde spojení do obce a zde ukládání odpadu je značně problematické.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávek dle přiloženého seznamu.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.5:Projednání kupní smlouvy na prodej pozemku p. Píšovi
Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na prodej pozemku p.č. 560/14 . Konstatoval, že oznámení záměru
na prodej uvedeného pozemku byl vyvěšen po zákonnou dobu na úřední desce a byly splněny všechny zákonné
podmínky pro prodej uvedeného pozemku. Informoval, že z důvodu víceprací na vodovodu projednal s
kupujícím zvýšení ceny na 331 175,--Kč.
Dále navrhl, aby byl zveřejněn záměr prodej ostatních pozemků a to za tyto minimální ceny : p.č. 560/13 za
cenu 400 859 Kč a p.č. 560/3 za cenu 273 809 Kč a umístění nabídek na úřední desce.
Usnesení č.5.
Zastupitelstvo schvaluje přiložený návrh kupní smlouvy a prodej pozemku p.č. 560/14 za kupní cenu
331 175,--Kč. Dále schvaluje zveřejněná záměru prodeje ostatních volných pozemků za uvedené
minimální ceny.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.6:Schválení rozpočtové opatření č. 9
Starosta seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č. 9
Usnesení č.6.
Zastupitelstvo schvaluje přiložené rozpočtové opatření č. 9
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.7:Projednání víceprací na projektu hřiště
Starosta seznámil OZ s nabídkou firmy Libor Novák na provedení víceprací na projektu hřiště:cenová nabídka
-projekt osvětlení ve výši 4 600 Kč,, kanalizační přípojka 4 200 Kč a polopisné a výškopisné zaměření ve výši
4 500 Kč.
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Usnesení č.7.
Zastupitelstvo souhlasí pouze s rozšířením projektu hřiště a to o osvětlení hřiště. Odvodnění hřiště bude
napojeno na stávající kanalizaci, které se pouze opraví.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.8:Projednání podání žádosti o dotaci na projekt splaškové kanalizace.
Starosta seznámil OZ s možností podání žádosti o dotaci na projekt splaškové kanalizace. Za účelem zjištění
podrobností byla na obecním úřadu schůzka s projektantem kanalizace. Tento odhadl náklady na vybudování
splaškové kanalizace na cca 10.000.000,-Kč se spoluúčastí obce 20% tj. 2 000 000 Kč. Zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení by bylo odhadem stanoveno ve výši 280.000,-Kč.
Na tuto dokumentaci je možné požádat o dotaci, kdy obec by hradila spoluúčast ve výši 84.000,-Kč. Dále by
bylo nutné uhradit náklady na zpracování žádosti ve výši 250 000 Kč.Je předpoklad, že ještě bude jedna výzva
na podávání dotací. Proto je předpoklad, že bude podáno velké množství žádostí a úspěšnost bude proto asi malá.
Proběhla diskuze, kdy byl podán pouze jeden návrh a to odložení žádosti. Starosta poté nechal hlasovat
Usnesení č.8.
Zastupitelstvo schvaluje navrh na odložení podáni žádosti o dotaci na projekt splaškové kanalizace
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.9:Projednání příspěvku SVAK Ž´dársko na vícepráce při stavbě vodovodu u kulturního domu
Starosta informoval OZ o vícepracích, které byly provedeny na stavbě vodovodu u kulturního domu. Tyto práce
souvisí s jiným složením zeminy než bylo v projektové dokumetaci. Z tohoto důvodu by měla obec zvýšit
příspěvek na inženýrské sítě u kulturního domu o 138 410 Kč pro SVAK Žďársko,IČ:43383513.
Zazněly dva návrhy: na schválení příspěvku a odložení na příští zastupitelsvo
Výsledky hlasování pro odložení Pro: 4

Proti: Fic

Zdržel se: Musil

Usnesení č.9
Zastupitelstvo schvaluje odložení projednání tohoto bodu na příští zasedání OZ
Průběh hlasování o usnesení :

Pro :4

Proti: Fic Zdržel se : Musil

Bod č.10:Projednání záměru na vypracování územního plánu obce.
Starosta informoval OZ o problémech, které má obec z důvodu neexistence územního plánu a navrhl proto zadat
zpracování územního plánu.
Usnesení č.10
Zastupitelstvo schvaluje podáním žádosti o pořizování územního plánu Obce Tišnovská Nová Ves.
Současně určilo Ing. Fice Vladislava jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.11:Projednání smlouvy na pronájem zemědělských pozemků
Starosta seznámil OZ s návrhem nájemní smlouvy , kterou se dojde k pronájmu zemědělských pozemků obce v
k.ú. Tišnovská Nová Ves . Konstatoval, že oznámení záměru na pronájmu uvedených pozemků byl vyvěšen po
zákonnou dobu na úřední desce a byly splněny všechny zákonné podmínky pro pronájem uvedených pozemků.
Vyvěšeno od 24.1.2011 do 11.2.2011. Jiný zájemce se nepřihlásil.

3

Usnesení č.11
Zastupitelstvo schvaluje přiloženou nájemní smlouvu na pronájem zemědělských pozemků v celkové
výměře 3,5144 ha firmě Krčma - Nový dvůr, s.r.o. za roční pronájem 1 862,-Kč
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Tiš.Nová Ves v 21,30
hod.
V Tiš.Nové Vsi dne 11.2.2011

.................................
Ing. Fic Vladislav
starosta

Ověřovatelé:
Jakeš Vladimír

: ...............................

Krézek Vladimír

: .............................

Zastupitelé přítomní :
Ing. Kadlec Miroslav : .......nepřítomen.....
Musil Ladislav

: .................................

Janda Petr

: .................................

Bc. Krézek Vladimír : .............................
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