Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 27.1.2012 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
: omluven

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 usnášení schopné.
Starosta přednesl návrh programu zasedání a požádal přítomné o připomínky k navrženému programu.Jako
ověřovatele zápisu navrhl p. Musila Ladislava a Krézka Vladimíra. Jako zapisovatelka byla navržena Jakešová
Drahomíra. 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. Technický bod / přivítání, schválení programu zasedání zastupitelstva obce
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva
3. Organizační záležitosti
4. Projednání přijatých rozpočtových opatření.
5. Projednání rekonstrukce kulturního domu
Jako zapisovatelku schvaluje p. Jakešovou Drahomíru
Jako ověřovatele zápisu schvaluje : Musila Ladislava a Krézka Vladimíra
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. Proběhla
kolaudace kanalizace,veřejného osvětlení a komunikace u kulturního domu. V lednu bylo odesláno na
krajský úřad vyúčtování dotace na rekonstrukci VO a poříézení tenisového stolu. Bylo provedeno jednání s
posledním majitelem pozemků pod komunikací do Žďárce p. Břouškem. Zatím nebyl předán hotový GP a
proto byl firmě zaslán dopis s žádostí o vyjádření. Očekáváme vydání územního rozhodnutí na hřiště
2. Starosta navrhl odměny členům OZ na měsíc únor
3. Starosta navrhl projednání ceny za svoz domovního odpadu pro občany,kteří požadují více známek. Navrh
cenu 1.000 Kč tak jak tomu bylo v loňském roce.
4. Starosta konstatoval, že dnes od 18:00 hod proběhlo zasedání kontrolního a finančního vyboru kde byla
provedena kontrola hospodaření za IV.Q 2011
5. Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na prodej dřevní hmoty od firmy Ing. Miroslav Řádek. Po diskuzi
bylo přijato usnesení. Příloha č. 1
6. Starosta informoval, že v zápisu ze dne 17.12.2011 vypadlo projednání rozpočtového opatření č. 5 a zůstalo
pouze opatření č. 6. Navrhl proto doplnit usnesení
7. Starosta přednesl dopis Hasičské vzájemné pojišťovny na upřesnění pojištění. Po diskuzi bylo přijato
usnesení. Dopis příloha č. 2
8. Starosta seznámil OZ se smlouvou o sběru svozu a zneškodňování odpadu
9. Starosta otevřel obálky s nabídky na zhotovení kancelářských stolů na obecní úřad a přečetl nabídky na
zhotovení z lamina :
- Jindřich Muhlhansl celková cena 15 400,00 Kč,
- Antonín Koťa celková cena 13 200,00 Kč
- Hladík David celková cena 22 509,00 Kč
- Truhlářství Berčík celková cena 19 550,00 Kč
Po diskuzi byla navržena jako vítěz firmy Antonín Koťa.
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Usnesení č.2 :
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO a
2. OZ schvaluje tyto odměny členům zastupitelstva na měsíc únor : 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 : 0,00 Kč
3. OZ schvaluje cenu za známku na popelnici při požadavku na větší počet nádob než 1 ks a to na 1 000
Kč za nádobu.
4. OZ schvaluje hospodaření za 4 Q 2011
5. OZ schvaluje návrh smlouvy s těmito podmínkami: uhrazení pohledáveky do 8.2.2011 a uhrazení 50
% ceny před odvozem.
6. OZ schvaluje doplnění usnesení č.2 k bodu 4. ze dne 17.12.2011 takto: OZ schvaluje rozpočtové
opatření č. 5 a 6.
7. OZ neschvaluje připojištění majetku dle nabídky HVP a.s.
8. OZ schvaluje návrh smlouvy na sběr,svoz a zneškodňování odpadu
9. OZ vybralo jako dodavatele firmu Antonín Koťa s tím, že místo policových kontejnerů budou
zásuvky.

Průběh hlasování
Průběh hlasování
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 :
o usnesení č. 2/8 :
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Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní
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
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
Zdržel se : 0
Zdržel se : 0

Bod č.3 :Organizační záležitosti:
Starosta informoval OZ o složitosti vedení evidence telefonních hovorů pro obec a navrhl jejich paušální výši
190,00 Kč pro starosty.Dále navrhl vyplácet cestovních náhrady při služebních cestách členům zastupitelstva dle
ustanovení zákoníku práce.
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvaluje výší navržených paušálních náhrad za telefonné hovory a schvaluje vyplácení
cestovních náhrad členům zastupitelstva dle ustanovení zákoníku práce.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4 Projednání přijatých rozpočtových opatření.
Starosta seznámil OZ s přijatým rozpočtovým opatřením č. 7.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.5Projednání rekonstrukce kulturního domu
Starosta sdělil, že oznámil na stavební úřad zahájení stavebních prací na rekonstrukci KD. Byly započaty práce
na rekonstrukci stropu v technickém zázemí. Hasiči brigádně provedli odstranění stávajícího dřevotřískového
stropu a předložil návrh smlouvy na provedení sádrokartonového stropu. Dále seznámil OZ s návrhem
výběrového řízení na dodávku oken.
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Usnesení č.5
OU schvaluje zahájení rekonstrukce KD
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 27.1.2011

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

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

Krézek Vladimír

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

Zastupitelé přítomní :
Ing. Kadlec Miroslav : ................................

Janda Petr

3

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

