Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 16.11.2012 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 : 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 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. P. Janda navrhl rozšíření jednání bod 6.: Projednání dopisu dotčeným orgánům ve věci umístění
hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.
Usnesení č.1 :
bod 1/1
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. Rozlepení obálek a výběr dodavatele rekonstrukce kaple v Tišnovské Nové Vsi
4. Pozemkové úpravy
5. Projednání rozpočtových opatření.
Jako zapisovatele schvaluje p. Vladislava Fice
Jako ověřovatele zápisu schvaluje : Jakeše Vladimíra a Krézka Vladimíra
Průběh hlasování o usnesení č.1/1 :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

bod 1/2
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření programu zasedání zastupitelstva o bod:
6. Projednání dopisu dotčeným orgánům ve věci umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.
Průběh hlasování o usnesení č1/2 :

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 o podpisu smlouvy na poskytnurí dotace na zpracování územního plánu od JMK ve
výši 44 400 Kč.
Dále byla podepsána smlouva na poskytnutí dotace na rekonstrukci kapličky.
Žádost na vybudování lesních cest nebyla podána z důvodu dosažení malého počtu bodů a tím nedosažení na
dotaci.
Obec získala prodloužení povolení k nakládání s vodami do 31.12.2014. Jedná se o vypouštění odpadních vod
do kanalizace
2. Starosta navrhl odměny členům OZ na měsíc prosinec 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 : 0,00 Kč
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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 : 0,00 Kč
Průběh hlasování o usnesení č. 2/1 :
Průběh hlasování o usnesení č. 2/2 :

Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní

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

Bod č.3: Rozlepení obálek a výběr dodavatele rekonstrukce kaple v Tišnovské Nové Vsi:
Starosta informoval, že byly obeslány tři firmy dle usnesení OZ ze dne 19.10.2012 a to 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. Dále bylo plné znění včetně projektové
dokumentace zveřejněno na elektronické úřední desce obecního úřadu. Byly podány dvě nabídky a to těchto
firem: Stylstav s.r.o., Benešovo nám. 195, 594 51 Křižanov a Ing. Brázda – Univers s.r.o, Štěpánovská 1451,
666 02 Předkláštěří. Navrhl, na základě doporučení firmy Ing. Tomáš Ruprich - dotační a realitní kancelář
Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, která nám vypracovávala žádost na dotaci , zrušení
vyběrového řízení pro malý počet účastníků a vypsání nového./ příloha č. 4.
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvaluje zrušení výběrového řízení pro malý počet nabídek a vypsání nového výběrového
řízení se stejnými podmínkami a posunutím data plnění dle přílohy
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4:Pozemkové úpravy
Starosta informoval OZ, že jsou připravené souhlasy na provedení úprav podél komunikace do Žďárce, kde je
souhlas vlastníků nadpoloviční výměry. Žádost bude odeslána příští týden. Současně informoval o telefonické
informaci od ředitele pozemkového úřadu, který plánuje vyhlásit pozemkové úpravy na celém katastru ze své
pravomoci s tím, že pokud bude některý vlastník proti návrhu úprav, tak budou jeho pozemky z pozemkových
úprav vyloučeny. Dle jeho názoru by k žádným přesunům pozemků nemělo docházet. Dojde k zarovnání hranic
a zpřístupnění pozemků. / př.č. 1 /
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje konečné podání žádosti o dílčí úpravy.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.5: Projednání rozpočtových opatření
Starosta seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č. 7. / př.č.2./
Usnesení č.5:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

2

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.6:Projednání dopisu dotčeným orgánům ve věci umístění hlubinného úložiště radioaktivního
odpadu.
P. Janda informoval OZ o záměru umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu a navrhl zaslat dotčeným
orgánům vyjádření obce, které předem zaslal zastupitelům k nahlédnutí. Starosta poté dopis přečetl. / příloha
č.3/. Po diskuzi bylo navrženo text schválit.
Usnesení č.6.
Zastupitelstvo schvaluje dopis dotčeným státním orgánům ve věci umístění hlubinného úložiště
radioaktivního odpadu. Seznam dotčeným orgánů sdělí p. Janda.
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 16.11.2012

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