Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 17.12.2011 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
: přítomen
: 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 navržen Vladislav Fic.
Starosta konstatoval,že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací
místnosti. Starosta navrhl rozšíření programu o projednání rozpočtového opatření č. 6.
Usnesení č.1 :
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva :
1. Technický bod / přivítání, schválení programu zasedání zastupitelstva obce
2. Projednání kupní smlouvy na nákup pozemků p.č.964 a ZE p.č. 962 v k.ú. Žďárec
3. Projednání darovací smlouvy na převod pozemků pod komunikací ke Žďárci, které jsou ve vlastnictví pana
Martina Hubíka
4. Projednání rozpočtového opatření č. 6.
Jako zapisovatele schvaluje p. Vladislava Fice
Jako ověřovatele zápisu schvaluje : Ladislava Musila a Krézka Vladimíra
Bod č.2 :Projednání kupní smlouvy na nákup pozemků p.č.964 a ZE p.č. 962 v k.ú. Žďárec
Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na odkup pozemků od p. Zavřela. Sdělil, že ceny ve smlouvě navržená
je ve výši cca 75 % úřední ceny. P. Krézek sdělil, že nákup uvedenných pozemků umožní obci lépe
obhospodařovat obecní lesy v dané lokalitě. Starosta navrh smlouvu schválit.
Usnesení č.2.
Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku p.č. 964 o výměře 3 949 m2 lesní pozemek za cenu 20 000,00 Kč
a pozemek ZE/PK/ p.č. 962 o výměře 4 712 m2 za cenu 23 000 Kč.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.3 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. Příloha č. 2
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvou s panem Hubíkem, kterou daruje obci nově vzniklý pozemek
p.č. 933/33 o výměře 250 m2.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4 : Projednání rozpočtového opatření č. 6.
Starosta seznámil OZ s provedeným rozpočtovým opatřením a navrhl jeho přijetí. viz příloha č. 3
Nejvíce byly navýšení příjmy a to o dotaci 200 000 Kč od JMK na rekonstrukci veřejného osvětlení.
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Usnesení č.2.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
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 19.30
hod.
V Tiš.Nové Vsi dne 17.12.2011

.................................
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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