Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 8. 7. 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
: omluven
: 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.
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. Schválení znění smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova-Veřejné osvětlení
4. Projednání rozpočtového opatření č. 2
5. Vyhodnocení-Výběrové řízení na vyhotovení GP a zaměření pozemku v k.ú.Tišn.Nová Ves
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.2 Zpráva o činnosti obecního úřadu
1.Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva. V rámci
přípravy projektu hřiště se zatím nepodařilo zajisti vyjádření p. Hůly. Vyskytly se problémy s vyjádření
Krajské hygienické stanice, která požaduje hlukový posudek . Tento se podařilo zajistit a měl by být
vypracován do 14. července s tím, že budou navržena protihluková opatření ve směru k domu Kadlecových.
Ve věci pozemkových úprav je situace zatím taková, že se asi nepodaří zajistit více než polovinu majitelů
zemědělské půdy. Zatím se přihlásili majitelé cca 80 ha a to pravděpodobně nebude stačit. Důvodem je
nesouhlas cca 5 větších vlastníků a několika menších. Hlavním důvodem nesouhlasu některých majitelů je, že
oni přístup mají a úpravy nepotřebují. Někteří důvod neuvedli. Řada z těch, kteří žádost nepodali, ale mají
přístup ke svým pozemkům přes cizí pozemky a je jen otázkou času, kdy budou první spory. Starosta proto
požádal členy OZ o připravení jejich stanoviska k nevyjasněným majetkovým poměrům pod některými
pozemky do příštího zasedání OZ.
2.Starosta navrhl odměny členům zastupitelstva na měsíc srpen.
3.Starosta informoval OZ o havarijním stavu komunikace na „ mérov“. Byla oslovena firma Mertastav s.r.o. o
podání předběžné nabídky. Jejich cena byla kolem 600 tis Kč. P. Kadlec předběžně spočítal kalkulaci na cca
150 tis Kč. stavební práce, zábradlí a asfalt je kalkulováno také v ceně do 50 tis Kč.
4. Starosta navrhl přispět p. Píšovi příspěvek na vybudování čistírny odpadních vod a vsakovací jímky na
dešťovou vodu a to z důvodu nenapojení jeho pozemku na dešťovou kanalizaci.
5.Starosta informoval OZ o nákladech spojených s opravou hasičské zbrojnice.
6.Starosta informoval OZ o možnosti uzavření smlouvy s úřadem práce na veřejně prospěšné práce. Po diskuzi
bylo navrženo, aby byla smlouva uzavřena na jedno pracovní místo/ p. Balažíková/, protože více
nezaměstnaných v obci podmínky nároku na dotaci nesplňuje. Smlouva bude uzavřena od 1.8.2011 do
31.10.2011.
Usnesení č.2 :
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO
2. OZ schvaluje tyto odměny členům zastupitelstva na měsíc srpen:
Krézek Vladimír : 240,00 Kč Jakeš Vladimír : 240,00 Kč
Ing. Kadlec Miroslav : 0,00 Kč
Musil Ladislav : 0,00 Kč
Ing. Janda Petr : 240,00 Kč
Bc. Krézek Vladimír : 240,00 Kč
3. Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit zpevnění svahu komunikace na !Mérov“v ceně do 200 tis Kč.
4. OZ schvaluje příspěvek panu Píšovi - 30.000,--Kč
5. OZ schvaluje výdaje na opravu hasičky do 40.000,--Kč
6. OZ schvaluje uzavření smlouvy s úřadem práce na veřejně prospěšné práce
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Průběh hlasování
Průběh hlasování
Průběh hlasování
Průběh hlasování
Průběh hlasování
Průběh hlasování

o usnesení č. 1 :
o usnesení č. 2 :
o usnesení č. 3 :
o usnesení č. 4 :
o usnesení č. 5 :
o usnesení č. 6 :

Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní

Proti: 0
Proti: 0
Proti: 0
Proti: 0
Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se : 0
Zdržel se : 0
Zdržel se : 0
Zdržel se : 0
Zdržel se : 0
Zdržel se : 0

Bod č.3 :Schválení znění smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova
Starosta informoval OZ o získání dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci ve výši 200 000 Kč. Přečetl
návrh smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova.
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4: Projednání rozpočtového opatření č. 2
Starosta seznámil OZ s provedeným rozpočtovým opatřením č. 2 a požádal přítomné o dotazy.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.5 :Vyhodnocení-Výběrové řízení na vyhotovení GP a zaměření pozemku v k.ú.Tišn.Nová Ves
Starosta přečetl text výzvy k podání nabídky. Poté byly rozlepeny obálky. Do výběrového řízení se přihlásily tyto
firmy s nabídkovou cenou :
1.
2.
3.
4.

Hrdlička spol. s r.o., Brno
GEOCENTRUM CB, České Budějovice
GEODEZIA Vysočina s.r.o., Velké Meziříčí
Ing. Pavel Mátl ,Kuřim

nabídková cena: 54.000,-Kč
nabídková cena: 46.440,-Kč
nabídková cena: 94.800,-Kč
nabídková cena: 42.000,-Kč

Usnesení č.5
Zastupitelstvo vybralo jako dodavatele firmu : Ing. Pavel Mátl Kuřim, cena 42.000,-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 8. 7. 2011
.................................
Ing. Fic Vladislav
starosta
Ověřovatelé:
Jakeš Vladimír

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

Krézek Vladimír

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

Zastupitelé přítomní :
Janda Petr

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

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