Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 12.8.2011ve 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
: omluven

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 II.Q 2011
4. Projednání smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
5. Výběrové řízení - Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci TNV
6. Seznámení se stavem zpracování územního plánu
7. Schválení Kupní a Směnné smlouvy
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
Starosta informoval o vydání stavebního povolení na stavbu veřejného osvětlení u KD a stavba bude zahájena v
měsíci září. V usnesení ze dne 8.7.2011došlo k chybně uvedené částce, správná částka má být částka ve výši
97.872,00 Kč
Dále bylo na stavební úřad oznámeno provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v obci.
Obec nezískala dotaci na opravu kapličky a to z důvodu malého počtu bodů pro Jihomoravský kraj. Pokud by
obec patřila pod jiný kraj dotaci bychom dosáhli. Se zpracovatelem žádosti bylo dohodnuto, že nám zdarma
zpracuje novou žádost pokud bude vyhlášen nový termín přijímání žádostí na dotaci.
2. Starosta navrhl odměny členům OZ na měsíc září.
3. Starosta informoval, že na základě jednání bude nutné vypracovat na zabezpečení svahu komunikace na
Mérov projektovou dokumentaci a stavební povolení. Bylo jednáno s majitelem sousedního pozemku a také s
pracovníky Správy a údržby komunikací Jihomoravského kraje.
4. V projektu dětského hřiště byl vyřešen požadavek na zpracování hlukové studie a již obec obdržela souhlas
Krajské hygienické stanice. Vodárenská akciová společnost nesouhlasí s vedením stávající přípojky přes
hřiště. Z tohoto důvodu bude muset být zpracován projekt přeložky stávající přípojky do místnosti v
kulturním domě. Podařilo se zajistit ostatní vyjádření, kromě p. Buryanové, ale která předběžně vyslovila
souhlas. Obec obdržela nesouhlasné stanovisko od p. Hůly, který ale neuvedl žádný důvod. Obci není znám
žádný racionální důvod nesouhlasu ze strany p. Hůly a proto bude obec pokračovat v přípravě a bude podána
žádost o stavební povolení. Starosta předpokládá,že stavební povolení bude vydáno, ale důsledkem těchto
problémů se žádost o dotaci již v říjnovém termínu nestačí podat, protože k žádosti musí být doloženo
stavební povolení a to se bez souhlasu všech sousedních majitelů pozemků s uzavření veřejnoprávní smlouvy
nestihne.
5. Starosta informoval OZohledně výkupu pozemků pod komunikací do Ždárce.¨Vzhledem ke složitosti
geometrického plánu navrhl prodloužení termínu předání do 18.8.2011 za podmínky, pokud bude dodržen.
6. Starosta informoval OZ o nutnosti vybroušení parket v KD. Předpokládaná cena bude do 50.000,-Kč.
7. Strarosta navrhl OZ darovat při příležitosti oslav 120 let hasičů Tišnovská Nová Ves pohlednice obce v
množství 200 ks SDH Tišnovská Nová Ves
Usnesení č.2 :
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO a
schvaluje nově uvedenou částku investičních nákladů.
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2. OZ schvaluje tyto odměny členům zastupitelstva :
Krézek Vladimír : 240,00 Kč Jakeš Vladimír :
240,00 Kč
Ing. Kadlec Miroslav : 240,00 Kč Musil Ladislav :240,00 Kč
Ing. Janda Petr :
0,00 Kč
Bc. Krézek Vladimír : 240,00 Kč
3. OZ schvaluje zadat zpracovaní projektové dokumentace
4. OZ schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace
5. OZ bere na vědomí stav výkupu pozemků pod komunikací do Žďárce a souhlasí s prodloužením
termínu odevzdání do 18.8.2011 za podmínky že bude dodržen.
6. OZ schvaluje úhradu za vybroušení parket v KD v ceně do 50.000,-Kč
7. OZ schvaluje dar pohlednicpro SDH Tišnovská Nová Ves v množství 200 ks
Průběh hlasování
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 :
o usnesení č. 7 :

Pro : všichni přítomní
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
Proti: 0

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

Bod č.3 Kontrola hospodaření za II.Q 2011
Starosta informoval OZ o stavu hospodaření za II.Q 2011. Informoval o příjmech a výdajích obce za I.pol. 2011
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce k 30.6.2011
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4 Projednání smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Starosta informoval OZ o návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě Smlouvě o zajištění finacování systému IDS JMK ve
které je mimo jiné uveden příspěvek obce ve výši 50 Kč za jednoho o občana. Z tohoho příspěvkuje je mimo
jiné také financován provoz IDS JMK.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.5 Výběrové řízení - Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci TNV
Starosta informoval ZO o rozsahu výběrového řízení na rekonstukci VO v obci. Doručeno bylo 6 nabídek na
rekonstrukci VO a to :
1. NEWTONLED Technology s.r.o.,Želetavská 2775/21, Přerov, svítidlo LED
cena: 160.996,--Kč
2.Jaroslav Hladík, Řikonín 8, Křižanov, Siteco SR 50 typ 5NA551EPKS01
cena: 97.707,60Kč
3.JICOM, spol. s r.o., Jarní 898/50, Brno, SITECO SR 50
cena: 75.285,60Kč
4. Bartek ROZHLASY, s.r.o.,Podlesí 418, Valašské Meziříčí ,svítidla A lu ROAD SON) cena: 90.191,00 Kč
5. Miloš Habán, Vratislávka,Křižanov , plastové Siteco SR 50
cena: 111.540,--Kč
6.EPK elektro s.r.o., Rozdrojovice 247, Kuřim,Siteco SR 50 hliník
cena: 81.026,--Kč
svítidlo ST 50,kryt PMMA-polyester
cena: 66.518,--Kč
svítidlo SC 50, kryt ploché sklo hliníkový odlitek
cena: 91.478,--Kč
Starosta navrhl výběrové řízení uzavřít až po důkladném prostudování nabídek z důvodu, že každá firma uvádí
jiný typ svítidla.
Usnesení č.5
OZ schvaluje uzavření výběrového řízení až příští jednání ZO.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Bod č.6.Seznámení se stavem zpracování územního plánu

Proti: 0 Zdržel se : 0

Starosta seznámil OZ se schůzkou se zpracovatelem uzemního plánu, kdy mu byly poskytnuty základní
informace. Navrhl, že by bylo dobré svolat informativní schůzku občanů, kde by byly seznámeni se základními
návrhy uzemního plánu a mohli by sdělit případné své požadavky a návrhy.
Usnesení č.6
Zastupitelstvo ukládá starostovi svolat informativní schůzku občanů ke zpracování územního plánu
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.7 Schválení Kupní a Směnné smlouvy
Starosta seznámil OZ se zpracovaným GP a návrhem majetkového vyrovnání a přečetl návrhy kupní a směnné
smlouvy .
Zůstávájí nevyřešené pozemky ve vlastnictví obce, které užívají Vápovi. Bylo dohudnuto, že vše bude vyřešeno
v rámci vypořádání pozemků okolo rybníka..
Usnesení č.7.
Zastupitelstvo schvaluje návrh kupní a směnné smlouvy a ukládá starostovi jeho projednání s druhou
stranou.
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 12.8.2011

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

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

Krézek Vladimír

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

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

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

Janda Petr

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

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

