Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 25.11.2011 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 :
Přítomni : Ing. Fic Vladislav
Jakeš Vladimír
Musil Ladislav
Bc. Krézek Vladimír

: přítomen
: omluven
: přítomen
: přítomen

Krézek Vladimír
: přítomen
Ing. Kadlec Miroslav : přítomen
Ing. Janda Petr
: přítomen

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu
Tišnovská Nová Ves a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta přednesl návrh programu zasedání a požádal přítomné o připomínky k navrženému programu. Jako
ověřovatele zápisu navrhl p. Ladislava Musila a Krézka Vladimíra. Zapisovatelem byl jmenován Ing. Fic
Vladislav. Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v
zasedací místnosti.
Usnesení č.1 :

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Technický bod / přivítání, schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Zpráva o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání zastupitelstva obce
Projednání rozpočtového opatření č. 4
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 4/12
Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Projednání smlouvy o dílo s Ing. Tomášem Ruprichem
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2012 a výhledu na roky 2013 a 2014
Projednání návrhu na zrušení Vyhlášky 1/93 o místních poplatcích od 1.1.2012
Kontrola hospodaření za III.Q 2011

Jako zapisovatele schvaluje p. Fice Vladislava
Jako ověřovatele zápisu schvaluje : Ladislava Musila 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
1. Starosta informoval, že podal žádost o kolaudaci na stavbu komunikace, kanalizace a VO u KD. Dále byla
podána žádost o stavební povolení na stavbu hřiště. Již bylo vypsáno ústní jednání na 16.12.2011.
2. Situace s předáním GP na zaměření komunikace do Žďárce je stále nejasná. Zhotovitel GP Geodézie s.r.o.
nekomunikuje a není schopen sdělit termín předání GP. Na základě jednání minulého OZ započalo
zaměřování ostatních pozemků nutných pro směnu pozemků pod komunikací do Žďárce. Po zaměření
komunikace ke hradu starosta zjistit, že zaměřený stav neumožňuje řádné zprovoznění a proto po jednání s p.
Štursou bylo vytyčení upřesněno. Byl již předán návrh GP na zaměření pozemku p.č. 704/1, který bude na
základě tohoto převeden do lesa tak aby mohl být následně zapracován do nového LHP. Toto již bylo
projednáno se zhotovitelem LHP.
3. Starosta navrhl odměny členům OZ na měsíc prosinec.
4. Starosta požádal zastupitele o předložení návrhů na možné zahrnutí staveb nebo oprav do žádosti na dotace z
programu obnovy venkova Jihomoravského kraje pro rok 2012. V diskusi bylo navrženo požádat o dotace na
vyvločkování komínů a výměnu oken na kulturním domě včetně zateplení stropu.
5. Starosta informoval, že byly dokončeny vodovodní přípojky u KD, které je možné odprodat vlastníkům
pozemků. Navrhl cenu ve výši nákladů a to: Manželů Kratochvílovým z důvodu účtování sazby DPH ve výši
10 % za cenu 9 265 Kč, přípojky s poklopem za cenu 12 183 Kč a přípojky bez skruží za cenu 10 331 Kč.
Výpočet je v př.č.1
6. Starosta navrhl odepsat náklady na výstavbu vodovodu ve výši 2 580 Kč a to správní poplatek na stavební
povolení a cestovné a to z důvodu že výstavbu zajistil SVAK Žďársko jako svoji investici, na kterou obec
poskytla finanční prostředky a vodovod je v majetku SVAK Žďársko.
7. Starosta informoval o žádosti p. Vítězslava Jandy na uzavření smlouvy o právu provést stavbu sjezdu a
přípojky inženýrských sítí na pozemcích p.č. 578/2 a 583/5. Smlouva je přílohou č. 3.
8. Starosta informoval, že při přípravě zalesnění části pozemku p.č. 415/3 zjistil, že při koupi tohoto pozemku od
manželů Buršíkových nebyly odkoupeny pozemky ZE p.č. 413 o výměře 137 m2, ocenění dle vyhlášky
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411,00 Kč, a ZE p.č. 414 o výměře 248 m2, ocenění dle BPEJ 843 Kč,. Navrhl tyto pozemky odkoupit,
protože tím dojde k vyrovnání hranice pozemků ve vlastnictví obce. Návrh smlouvy je přílohou č. 2
9.
Obec obdržela žádost Ing Fice o vyjádření k oplocení pozemků ZE p.č. 125, ZE p.č. 126 a ZE p.č. 94/1
a jejich využitím jako plochy pro pěstování vánočních stromků. Pozemky budou oploceny dřevěnými kůly a
lesnickým pletivem výšky 160 cm. Starosta požádal zastupitele o vyjádření
Usnesení č.2 :
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO
2. OZ schvaluje tyto odměny členům zastupitelstva : Krézek Vladimír : 240,00 Kč Jakeš Vladimír :
0,00 Kč Ing. Kadlec Miroslav : 240,00 Kč
Musil Ladislav : 240,00 Kč
Ing. Janda Petr :
240,00 Kč Bc. Krézek Vladimír : 240,00 Kč
3. OZ schvaluje prodej vodovodních přípojek o kulturního domu za cenu ve výši nákladů a to :
Manželům Kratochvílovým z důvodu účtování sazby DPH ve výši 10 % za cenu 9 265 Kč, přípojky s
poklopem za cenu 12 183 Kč a přípojky bez skruží za cenu 10 331 Kč
4. OZ schvaluje odpis nákladů na výstavbu vodovodu ve výši 2 580 Kč – účet 042 02
5. OZ schvaluje odkoupení pozemků ZE p.č. 413 o výměře 137 m2 za cenu 411,00 Kč a ZE p.č. 414 o
výměře 248 m2 za cenu 843 Kč od manželů Buršíkových.
6. OZ souhlasí s oplocením pozemků ZE p.č. 125, ZE p.č. 126 a ZE p.č. 94/1 a jejich využitím jako
plochy pro pěstování vánočních stromků.
7. OZ schvaluje smlouvu o právu provést stavbu s Vítězslavem Jandou.
Průběh hlasování
Průběh hlasování
Průběh hlasování
Průběh hlasování
Průběh hlasování
Průběh hlasování
Průběh hlasování

o usnesení č. 2/1 :
o usnesení č. 2/2 :
o usnesení č. 2/3 :
o usnesení č. 2/4 :
o usnesení č. 2/5 :
o usnesení č. 2/6 :
o usnesení č. 2/7 :

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 : 1 Fic
Zdržel se : 0

Bod č.3 :Projednání rozpočtového opatření č. 4
Starosta přečetl změny v rozpočtu a jejich zdůvodnění. Rozpočtové opatření př.č.4
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4
Průběh hlasování o usnesení: Pro všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 4/12
Starosta přečet návrh smlouvy a uvedl, že se jedná o vyřešení užívání pozemku jako veřejné komunikace a
navrhl schválení této smlouvy . Konstatoval, že oznámení záměru na zřízení věcného břemene na pozemku p.č.
4/12 bylo vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu od 8.11.2011 do 25.11.2011 splněny všechny zákonné
podmínky pro zřízení věcného břemene. Návrh smlouvy př.č.5
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes tuto nemovitost tj.
pozemek p.č. 4/12
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.5 :Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta seznámil OZ s návrhem OZV a informoval o hlavních změnách. Nebude již vybírán poplatek za
nemovitosti, od kterých není možné svoz provádět. Jedná se o částku poplatku kolem 1,5 tis Kč a její zpravování
a vymáhání bylo administrativně značně náročné. Zajištění odvozu odpadu by bylo značně nákladné. Návrh je
přílohou č. 6
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Usnesení č.5
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Průběh hlasování o usnesení :Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.6 :Projednání smlouvy o dílo s Ing. Tomášem Ruprichem
Starosta infomoval, že na základě neúspěšné žádosti o dotaci na opravu kapličky nabídla firma zpracovat zdarma
novou žádost s tím, že pouze v případě kladného vyřízení uhradí Obec firmě provizi. Návrh smlouvy je přílohou
č. 7
Usnesení č.6.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Tomášem Ruprichem
Průběh hlasování o usnesení: Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.7:Projednání návrhu rozpočtu na rok 2012 a výhledu na roky 2013 a 2014
Starosta seznámil OZ s návrhem rozpočtu na rok 2012, výhledem na roky 2013 a 2014 .Starosta dále navrhl aby
plnění rozpočtu bylo i nadále sledováno dle paragrafů. Návrh rozpočtu je přílohou č. 8 a výhled přílohou č. 9.
Navrhl by se snížily výdaje na paragrafu 1032 položka 5011 o částku 88 800 Kč a převedly na paragraf 3635
položka 6119. Jde o náklady na zpracování územního plánu v roce 2012
Usnesení č.7.
1. Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 a převod částky
88 800 z paragrafu 1032 položka 5011 na paragraf 3635 položka 6119. Celkové příjmy jsou ve výši
1 155 500 Kč výdaje ve výši 1 155 500 Kč
2. Zastupitelstvo schvaluje, aby plnění rozpočtu bylo i nadále sledováno dle paragrafů.
3. Zastupitelstvo zmocňuje starosty k realizaci rozpočtových opatření a jejich následnému předložení na
nejbližším zasedání OZ
Průběh hlasování o usnesení č. 7/1 :
Průběh hlasování o usnesení č. 7/2 :
Průběh hlasování o usnesení č. 7/3 :

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

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

Bod č.8: Projednání návrhu na zrušení Vyhlášky 1/93 o místních poplatcích od 1.1.2012
Starosta informoval, že tato vyhláška platí již od roku 1993 a jsou dle ní vybírány pouze poplatky ze psů v roční
výši cca 700 Kč. Vyhlášku by bylo nutné aktualizovat, ale pro nízký objem získaných finančních prostředků ji
navrhl zrušit.
Usnesení č.8.
Zastupitelstvo ruší Vyhlášku č. 1/93 o místních poplatcích od 1.1.2012
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.9 : Kontrola hospodaření za III.Q 2011
Starosta seznámil OZ s hospodařením do 30.9.2011.
Usnesení č.9
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce do 30.9.2011
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní
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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 25.11.2011

.................................
Ing. Fic Vladislav
starosta
Ověřovatelé:
Ladislav Musil

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

Krézek Vladimír

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

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

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

Janda Petr

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

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