Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 25.2.2011 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
: omluven

Krézek Vladimír
: přítomen
Ing. Kadlec Miroslav : přítomen
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. Projednání příspěvku SVAK Ž´dársko na vícepráce při stavbě vodovodu u kulturního domu.
Zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Jakeše Vladimíra a Krézka Vladimíra
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.2 Projednání příspěvku SVAK Ž´dársko na vícepráce při stavbě vodovodu u kulturního domu.
Na minelém OZ starosta informoval o vícepracích na stavbě sítí u kulturního domu. Z důvodu nepřítomnosti Ing.
Kadlece, který prováděl pro obec stavební dozor bylo rozhodnutí odloženo na toto zasedání OZ.
Ing. Kadlec sdělil, že hlavním důvodem víceprácí při stavbě vodovodu u kulturního domu bylo špatné podlaží,
nž s jakým bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Na základě jeho požadavku byl zpracován geologický
posudek vrstev podlaží. Z těchto důvodů jsou účtovány vícepráce, které nebyly zahrnuty ve smlouvě. Toto
doložil posudkem.
Starosta sdělil, že investorem je SVAK Žďársko a obec bude tyto vícepráce hradit formou příspěvku.
Usnesení č.2 :
Zastupitelstvo schvaluje příspěvěk SVAK Žďársko na vícepráce při stavbě vodovodu u kultrního domuve
výši 138 410,00 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
19,30 hod.
V Tiš.Nové Vsi dne 25. 2. 2011
.................................
Ing. Fic Vladislav
starosta

Ověřovatelé:
Jakeš Vladimír

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

Krézek Vladimír

1

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

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

Janda Petr

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

2

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

