Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 8. 4. 2011 ve 20,00 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 Krézek 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. Delegování zastupce k jednání na SVAZ vodovodů a kanalizací Žďársko po celé funkční období
4. Projednání dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky a poskytování příspěvku na
neinvestiční náklady ZŠ a MŠ Žďárec
5. Projednání žádosti o poskytnutí daru na opravu varhan v kostele ve Žďárci
6. Výběr zhotovitle Územního plánu obce Tišnovská Nová Ves
7. Projednání darovací smlouvy na převod pozemků pod komunikací ke Žďárci, které jsou ve vlastnictví
pana Martina Hubíka
8. Stanovení odměn zastupitelů
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 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva
Starosta informoval o možnosti poskytnutí příspěvku na nákup materiálu pro SDH Tišnovská Nová Ves.
Starosta informoval o možnosti vybudování kanalizační přípojky ke kulturnímu domu a vystavění opěrné zdi u
domu č.p. 16 a seznámil ZO s rozpočtem uvedených staveb.
Starosta informoval o nutnosti stanovení ceny pronájmu kulturního domu.
Usnesení č.2 :
1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO.
Zastupitelstvo souhlasí s nákupem materiálu pro SDH Tišnovská Nová Ves.
Projednání vybudování kanalizační přípojky a vystavění opěrné zdi se odkládá na příští ZO.
OZ schvaluje:Kulturní dům se nebude pronajímat k pořádání tanečních zábav. ZO schvaluje
bezplatnou výpůjčku kulturního domu pro pořádání akcí SDH Tišnovská Nová Ves a jeho členů.
Pronájem pro ostatní akce občanů bude ve výši 1.000,-Kč.

Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.3 :Delegování zastupce k jednání na Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko po celé funkční období
Starosta informoval ZO o nutnosti delegování zástupce k jednání na Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
Pan Krézek st. navrh na zástupce Ing. Vladislava Fice.
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Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvaluje jako zástupce obce k jednání na Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko p. Ing.
Fice Vladislava po celé funkční období
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4 Projednání dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky a poskytování příspěvku na
neinvestiční náklady ZŠ a MŠ Žďárec
Starosta přednesl podmínky plnění povinné školní docházky a poskytnutí příspěvku na neinvestiční náklady ZŠ a
MŠ Žďárec. Příspěvek na rok činí 60 800 Kč
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje přípěvek obci Žďárec na povinnou školní docházku žáků ZŠ a MŠ Žďárec.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.5 Projednání žádosti o poskytnutí daru na opravu varhan v kostele ve Žďárci
Starosta informoval ZO o žádosti poskytnutí daru na opravu varhan v kostele ve Žďárci. Starosta navrh částku ve
výši 10.000,-Kč.
Usnesení č.5
ZO schvaluje poskytnutí daru farnosti Žďárec na opravu varhan ve výši 10 000 Kč
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : 5

Proti: 1 – Krézek Vladimír

Zdržel se : 0

Bod č.6 Výběr zhotovitele Územního plánu obce Tišnovská Nová Ves
Starosta postupně otevřel všechny doručené nabídky do výběrového řízení a seznámil ZO s nabídkami.
Přihlášení zájemci :
Urbanistické střediskoBrno spol. S r.o. S nabídkovou cenou 168 000 Kč
Ing.arch. Jan Psota s nabídkovou cenou 110 400 Kč
Ing. Arch. Alexander Běhal s nabídkovou cenou včetně leteckých fotografií 220 000 Kč
Ing. Arch. Jana Kaštánková s nabídkovou cenou 234 000 Kč

Zastupitelé si prostudovali veškeké zaslané nabídky a byl předložen návrh na výběr nabídky p. Ing.arch.Jana
Psoty.
Usnesení č.6.
Zastpitelstvo schvaluje jako dodavatel územního plánu obce Tišnovská Nová Ves firmu Ing. Arch Jan Psoty,
STUDIO P, Nádražní 52, 591 01 Žďár nad Sázavou

Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.7 Projednání darovací smlouvy na převod pozemků pod komunikací ke Žďárci, které jsou ve
vlastnictví pana Martina Hubíka
Starosta informoval ZO o návrhu pana Hubíka darovat pozemek v jeho vlastnictví pod komunikací do Žďárce
obci. Poté seznámil ZO s návrhem darovací smlouvy.
Usnesení č.7.
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvou s panem Hubíkem, kterou daruje obci nově vzniklý pozemek
p.č. 933/38 o výměře 237 m2.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní
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Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.8 Stanovení odměn zastupitelů
V souvislosti s problematickým vyplácením odměn zastupitelům pouze za účast na jednání ZO, navrhl starosta,
aby odměna zastupitelům obce byla schvalována na každém zasedání ZO s platností od 1. 5. 2011.
Usnesení č.8.
Zastupitelstvo schvaluje stanovování odměn zastupitelů na každém zasedání ZO s platností od 1. 5. 2011.
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 8.4.2011

.................................
Ing. Fic Vladislav
starosta
Ověřovatelé:
Jakeš Vladimír

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

Krézek Vladimír

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

Zastupitelé přítomní :

Janda Petr

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

Musil Ladislav

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

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