Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 2.3.2012 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
: 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. Jakeše Vladimíra a Krézka Vladimíra. Jako zapisovatel byl navržen p. 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. Technický bod / přivítání, schválení programu zasedání zastupitelstva obce
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání zastupitelstva obce
3. Organizační záležitosti
4. Projednání směnných a kupních smluv na výkup pozemků pod komunikací do Žďárce
Jako zapisovatele schvaluje p. Fice Vladislava
Jako ověřovatele zápisu schvaluje : Jakeše Vladimíra 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 OZ o zapsání zkolaudované komunikace u KD do katastru nemovitostí.
Byl předán geometrický plán na zaměření komunikace do Žďárce. Na základě toho byla předána na
katastrální úřad darovací smlouva, kterou daroval p. Hubík pozemek pod komunikací do Žďárce obci.
Na MÚ Tišnov starosta vyzvedl oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Tišnovská Nová
Ves a oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce.
Dále starosta převzal vyjádření MU Tišnov k pokračující rekonstrukci KD
Národní památkový ústav se vyjádřil k záměru opravy kapličky a její opravu doporučil. Toto vyjádření je
nutné k žádosti o dotaci
Starosta informoval OZ o předběžném počtu bodů v žádosti na opravu kapličky zatím je 49 bodů. / př.č.1/
Starosta přečetl odpověď úřadu práce na poskytování dotací na VPP. /př.č.2/
Starosta seznámil OZ s možností získat dotace na výstavbu podporovaných bytů a požádal zastupitele o
posouzení do příštího zasedání OZ./př.č.3/
Na minulém zasedání bylo projednání zaměření stávající polní cesty pod kravínem až po p.č. 735/1. Toto
bylo projednáno i s panem Machátem , který vyslovil předběžný souhlas s tím, že hranice cesty budou
muset být odsouhlaseny před vytyčením na místě. Byla projednána i předběžná cena s geodetem, ale
z důvodu vážného onemocnění pana Macháta bude muset být toto odsunuto do doby návratu p. Macháta
z nemocnice.
2. Starosta navrhl odměny členům OZ na měsíc březen.
3. Starosta informoval OZ o nutnosti zaktualizovat Rozvojový strategický dokument obce Tišnovská Nová Ves
v návaznosti na zpracování nového územního plánu. Tento dokument je a v budoucnu i bude důležitou součástí
žádostí o dotace. Firma zpracovávající územní plán předběžně vyčíslila cenu na maximálně do 15 Tis Kč. Poté
starosta vyzval zastupitele, zda mají jiný návrh. Jiný návrh nebyl předložen.
4. Starosta informoval o ukončení činnosti, komunikačního, monitorovacího a varovného systému JMk, pomocí
kterého byly odesílány SMS zprávy občanům. Přečetl dopis firmy Konzulta Brno a.s a navrhl ve spolupráci
pokračovat a to za navrhovanou cenu : měsíční poplatek 250 Kč / v tom 250 volných SMS zpráv/ . Tento počet
zatím obec nikdy nepřekročila. / př.č. 4/

1

5. Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy č. 014130000145/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu. Tato smlouvy řeší umístění nového zemního kabelového vedení NN a pojistkových skříni u
kulturního domu. Tímto bude ukončena výstavba inženýrských sítí u KD. Navrhl tuto smlouvu schválit. /
smlouva viz. př. č. 5 /
6. Starosta seznámil OZ s návrhem na zahrnutí výstavby čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 583/1 a obnovu
původního rybníka na pozemku p.č. 858 a 779 do územního plánu obce.
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 duben:
Krézek Vladimír : 240,00 Kč
Jakeš Vladimír : 240,00 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 zadání zpracování aktualizace Rozvojového strategického dokumentu obce Tišnovská
Nová Ves v ceně do 15 Tis Kč.
4. OZ schvaluje pokračovat ve spolupráci s firmou KONZULTA Brno, a.s. dle návrhu.
5. OZ schvaluje návrh smlouvy č. 014130000145/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
6. OZ schvaluje zahrnutí výstavby čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 583/1 a obnovu původního
rybníka na pozemku p.č. 858 a p.č.779 do územního plánu obce.
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 :

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 :Organizační záležitosti
Starosta požádal OZ o navržení hodinové odměny na dohody o provedení práce a pracovní činnosti při práci pro
obec. V rámci diskuze byly navrženy tyto odměny: práce bez vlastního nářadí 110 Kč/ hod, práce s vlastním
nářadím/ motorová pila, vrtačky, sbíječky apod./ 150,- Kč/ hod. Jiné návrhy nebyly.
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvaluje tyto odměny na dohody o provedení práce a pracovní činnosti: práce bez
vlastního nářadí 110 Kč/ hod, práce s vlastním nářadím/ motorová pila, vrtačky, sbíječky apod./ 150,- Kč
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4 Projednání směnných a kupních smluv na výkup pozemků pod komunikací do Žďárce
Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na směnu pozemků ve vlastnictví Obce a to: p.č. 129/15, 129/21 a
pozemku p.č. 552/4 vzniklého na základě geometrického plánu č. 170-5/2012 vyhotoveného Ing. Pavlem
Mátlem za pozemky ve vlastnictví p. Sedláka a to p.č. 933/21 a p.č.933/16. Pan Sedlák vlastní pozemky pod
komunikací do Ž´dárce, které je ochoten směnit za pozemky ve vlastnictví obec a tím, že doplatí částku 842,00
Kč. Starosta konstatoval, že oznámení záměru na směnuj uvedených pozemků byl vyvěšen na úřední desce
obecního úřadu od 05. 02. 2012 do 02. 03. 2012. Byly tak splněny všechny zákonné podmínky pro směnu
uvedených pozemků. Zároveň navrhl směnu těchto pozemků za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy,
která tvoří přílohu č. 6. tohoto zápisu
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Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy na směnu pozemků ve vlastnictví Obce a to: p.č. 129/15,
129/21 a pozemku p.č. 552/4 vzniklého na základě geometrického plánu č. 170-5/2012 vyhotoveného Ing.
Pavlem Mátlem za pozemky ve vlastnictví p. Sedláka a to p.č. 933/21 a p.č.933/16. Pan Sedlák doplatí
částku 842,00 Kč. Dále platí podmínky uvedené v návrhu směnné smlouvy, která tvoří přílohu č.6. tohoto
zápisu
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

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

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

Krézek Vladimír

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

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

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

Janda Petr

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

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