Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 19.10.2012 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
: přítomen
Jakeš Vladimír
: přítomen
Musil Ladislav
: přítomen
Ing. Krézek Vladimír : 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 zapisovatele byl navržen p. Vladislav
Fic. 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. Seznámení se stavem příprav opravy kapličky a stanovení postupu při výběru dodavatele opravy kapličky a
stavebního dozoru.
4. Pozemkové úpravy.
5. Kontrola hospodaření k 30.9.21012
6. Projednání rozpočtových opatření.
Jako zapisovatelku schvaluje p. Vladislava Fice
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 seznámil OZ s činností od minulého zasedání. Informoval. že dne 30.10.2012 proběhne územní řízení
pro zalesnění obecních pozemků. Pan Krézek informoval OZ o prováděných pracích v lese.
2. Starosta navrhl odměny členům OZ na měsíc listopad.
3. Starosta seznámil OZ s dopisem o činnosti přípravného výboru místní akční skupiny MAS Brána Vysočiny a
navrhl začlenění území obce do územní působnosti Místní akční skupiny Brána Vysočiny. Po diskuzi nebyl
podán návrh na členství obce v MAS.
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 :
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 bere na vědomí principy fungování místní akční skupiny/MAS/ a programu LEADER
OZ schvaluje začlenění území obce Tišnovská Nová Ves do územní působnosti Místní akční skupiny
Brána Vysočiny
Průběh hlasování o usnesení č. 2/1 :
Průběh hlasování o usnesení č. 2/2 :
Průběh hlasování o usnesení č. 2/3 :

Pro : všichni přítomní
Proti: 0 Zdržel se : 0
Pro : všichni přítomní
Proti: 0 Zdržel se : 0
Pro : 5
Proti: 0 Zdržel se : Ing. Krézek, Ing. Janda
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Bod č.3 : Seznámení se stavem příprav opravy kapličky a stanovení postupu při výběru dodavatele opravy
kapličky a stavebního dozoru.
Starosta seznámil OZ s postupem příprav opravy kapličky. Proběhlo jednání se zástupci památkářů, kde bylo
projednáno zachování původní výmalby, obnova fasády věže do původního stavu a pokus zachovat stávajíc
dlažbu. Přečetl návrh zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Po diskuzi bylo doporučeno z dokumentace
k zadávání zakázek vypustit bod 5.3. technické kvalifikační předpoklady a do zadávací dokumentace bodu 8.
Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií uvést: Nabídky budou hodnoceny dle dvou kritérií a to :
Nabídková cena 90 % délka záruční doby 10 % / př. č. 1/
Dále bylo navrženo obeslat tyto firmy: Stylstav s.r.o., Benešovo nám. 195, 594 51 Křižanov, Ing. Brázda –
Univers s.r.o, Štěpánovská 1451, 666 02 Předkláštěří a RIGI stavební společnost s.r.o., Hradčany 9, 666 03
Hradčany
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvaluje tyto úpravy: z dokumentace k zadávání zakázek vypustit bod 5.3. technické
kvalifikační předpoklady a do zadávací dokumentace bodu 8. Způsob hodnocení nabídek podle
hodnotících kritérií uvést: Nabídky budou hodnoceny dle dvou kritérií a to: Nabídková cena 90 %, délka
záruční doby 10 %
Průběh hlasování o usnesení:

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo schvaluje obeslání těchto firem : Stylstav s.r.o., Benešovo nám. 195, 594 51 Křižanov, Ing.
Brázda – Univers s.r.o, Štěpánovská 1451, 666 02 Předkláštěří a RIGI stavební společnost s.r.o. Hradčany
9, 666 03 Hradčany
Průběh hlasování o usnesení :

Pro:6

Proti: 0 Zdržel se: Krézek Vl.

Bod č.4 Pozemkové úpravy.
Starosta informoval OZ o nutnosti provést pozemkové úpravy a to formou dílčí pozemkové úpravy a to:
1. po obou stranách asfaltové komunikace do Ž´dárce: celé levé strany až do potok Kozlí a pozemky podél
pravé strany až po cestu do „ Dubovce“
2. podél cesty ke kravínu a to jen po pozemky těch vlastníků, kteří s úpravou budou souhlasit. Pozemkové
úpravy v tomto případě skončí před pozemky posledního vlastníka, který bude s úpravou souhlasit.
Jediným důvodem je, že se nepodařilo dohodnout s panem Hůlou vypořádání jeho pozemku pod komunikací.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o pozemkové úpravy a to formou dílčí pozemkové úpravy a to:
1. po obou stranách asfaltové komunikace do Ž´dárce: celé levé strany až do potok Kozlí a pozemky
podél pravé strany až po cestu do „ Dubovce“
2. podél cesty ke kravínu a to jen po pozemky těch vlastníků, kteří s úpravou budou souhlasit.
Pozemkové úpravy v tomto případě skončí před pozemky posledního vlastníka, který bude s úpravou
souhlasit.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.5 Kontrola hospodaření k 30.9.21012
Starosta seznámil OZ s hospodařením k 30.9.2012 a předložil doklady zastupitelům ke kontrole.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření k 30.9.2012
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní
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Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.6 Projednání rozpočtových opatření.
Starosta seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č. 6/ příloha č. 2/
Usnesení č.6.
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 20,30
hod.
V Tiš.Nové Vsi dne 19.10.2012

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

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

Krézek Vladimír

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

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

Musil Ladislav

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

Janda Petr

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

Ing. Krézek Vladimír : .............................
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