Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 3.6.2011 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 : přítomen
Ing. Janda Petr
: přítomen

Starosta přednesl návrh programu zasedání a požádal přítomné o připomínky k navrženému programu.
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. Kontrola hospodaření za 1 Q 2011.
4. Projednání rozpočtových opatření.
5. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 a projednání závěrečného účtu obce za
rok 2010
6. Projednání neuhrazených poplatků za svoz odpadu.
7. Projednání seznamu lokalit v obci, kde bude provedeno zaměření pozemků pro majetkoprávní vypořádání
dle skutečného stavu.
8. Projednání záměru na provedení pozemkových úprav v obci.
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. Informoval
o setkání starostů v Tišnově a o možnosti získat dotaci od kraje a to v rámci výzvy „ Podpora pro-rodinné
politiky na úrovni obcí“. Pomocí této dotace by bylo možné pořídit vybavení hřiště. Na základě diskuze bylo
navrženo pořízení venkovního stolu na stolní tenis.
Starosta seznámil OZ s projektem hřiště. V současné době jsou připravována podklady pro zahájení stavebního
řízení. K projektu připomínky nebyly.
Starosta informoval OZ s postupen přípravy výstavby veřejného osvětlení u KD. VO bude budováno současně
s výstavbou přípojek elektrické energie firmou EON. Tato firma na tuto výstavbu nebude zadávat výběrové
řízení, ale pravděpodobně přidělí zakázku vybraného dodavateli. Na základě toho starosta oslovil tohoto
dovavatele k podání nabídky . Dále seznámil OZ s návrhem ceny na výstavbu veřejného osvětlení u KD ve výši
93 870 Kč. Uvedený dodavatel kalkuloval jenom nezbytně nutné zemní práce a je nepravděpodobné, že by jiný
dodavatel, který by musel provést celé zemní práce nabídl nižší cenu. Navrhl proto nabídku přijmout.
Starosta informoval o postupu výkupu pozemku pod komuniakcí do Žďárce. V současné době se čeká na
potvrzení geometrického plánu katastrem nemovitostí.S všemi majiteli již bylo jednáno, všichni již předali své
připomínky k návrhu obce, kromně p. Hůly a Ing. Richtera, kteří své připomínky zatím nesdělili.
Usnesení č.2 :
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO
2. OZ schvaluje podání žádosti na dotaci na pořízení venkovního stolu na stolní tenis.
3. OZ schvaluje uzavření smlouvy na výstavbu veřejného osvětlení dle projektu za cenu 93 870 Kč.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.3 :Kontrola hospodaření za 1 Q 2011.
Starosta informoval OZ o výsledcích hospodaření za I Q 2011. Výbor finanční a kontrolní provedl před
zasedáním kontrolu hospodaření.
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce za 1 Q 2011.
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Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4 :Projednání rozpočtových opatření.
Starosta přednesl důvody rozpočtového opatření č.1.
Usnesení č.4
Zastupitelvo schvaluje rozpočtové opatření č.1
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.5: Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 a projednání závěrečného
účtu obce za rok 2010
Starosta seznámil OZ se závěrečným účtem obce za rok 2010 a s textem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010
Dne 27.4. 2011 proběhlo přezkoumání hospodaření za rok 2010 krajským úřadem . Závěr přezkoumání – Při
přezkoumání hospodaření obce Tišnovská Nová Ves za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo vyjadřuje souhlas se závěrečným účtem obce a s celoročním hospodařením obce a to bez
výhrad a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.6: Projednání neuhrazených poplatků za svoz odpadu.
Starosta přednesl seznam majitelů objektů v obci Tišnovská Nová Ves, kteří dosud neuhradili poplatek za odpad
v roce 2010 a 2011. Z důvodu problémů s vybíráním poplatků za odpad navrhl poplatky nevybírat od majitelů
č.p. 25 a 26, jejich nemovitosti se nachází mimo obec a od chatařů, kteří platí poplatky v místě trvalého bydliště.
Usnesení č.6.
Zastupitelsvo schvaluje osvobození od poplatků dle návrhu starosty
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.7: Projednání seznamu lokalit v obci, kde bude provedeno zaměření pozemků pro majetkoprávní
vypořádání dle skutečného stavu.
Starosta informoval OZ o nutnosti zaměření některých pozemků z důvodu vypořádání pozemků pod
komunikacemi v užívání obcí, pro zjiětění skutečných hranic, pro převedení pozemku do kultůry les a pro
oddělení pozemku pro výstavbu hřiště.
Navrhl zaměřit:
1/ komunikaci vedoucí po p.č. ZE 454/1 a současně p.č. 917
2/ pozemek pod připravovanou výstavbou hřiště.
3/ zaměřit pozemek p.č. ZE 704/1 pro převod do lesa
Požádal zastupitele o další návrhy. p. Janda navrhl zaměřit p.č. 923/2 a p.č.ZE 763
Usnesení č.7
Zastupitelstvo schvaluje zaměření uvedených pozemků
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.8: Projednání záměru na provedení pozemkových úprav v obci.
Starosta informoval OZ, že dne 27.5.2011 proběhla schůzka s vlastníky pozemků v k.ú. Tišnovská Nová Ves.
Vlastníkům byla ponechána lhůta na rozhodnutí do 30.6.2011.
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Starosta navrh zařadit obecní pozemky do pozemkových úprav v obci.
Usnesení č.8.
Zastupitelstvo bere na vědomí projednání záměru pozemkových úprav v obci a schvaluje podání žádosti
o zařazení obecních pozemků do pozemkových úprav
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se :1 - Ing. Janda Petr

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

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

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

Krézek Vladimír

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

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

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

Janda Petr

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

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