Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 30.11.2012 v 19,00 hod. v budově
obecního úřadu č.p. 29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce / dále OZ/ 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 zapisovatel byl navržen p. Vladislav
Fic. Starosta konstatoval,že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací
místnosti. Navrhl rozšíření programu o projednání vydání obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunílních odpadů a
projednání rozpočtových opatření.
Usnesení č.1 :
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva :
1. Technický bod / přivítání, schválení programu zasedání zastupitelstva obce
2. Rozlepení obálek a výběr dodavatele rekonstrukce kaple v Tišnovské Nové Vsi
3. Projednání vydání obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunílních odpadů.
4. Projednání rozpočtových opatření č. 8 a č. 9
Jako zapisovatele 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 Rozlepení obálek a výběr dodavatele rekonstrukce kaple v Tišnovské Nové Vsi
Starosta seznámil OZ s obdrženými nabídkami, kterých je celkem 5. Informoval OZ o tom, že se zdržuje
hlasování z důvodu poskytování účetního a daňového poradenství pro firmu Stylstav s.r.o. Poté bylo přistoupeno
k otevření obálek a vyhotovení protokolu o otevírání obálek. Bylo konstatováno, že všechny nabídky splnily
podmínky výzvy a zadávací dokumentace. Poté byl proveden výpočet dosažených počtu bodů. Nejvyšší počet
bodů dosáhla nabídka číslo obálky 5- Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. s počtem bodů 97. Přílohy: protokol o
otevírání obálek, rozhodnutí o přidělení zakázky a hodnotící tabulka.
Usnesení č.2 :
Zastupitelstvo schvaluje jako vítěze výběrového řízení firmu Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o., Štěpánovská
1451, 666 02 Předklášteří, IČ: 27676935
Průběh hlasování o usnesení:

Pro: 6

Proti: 0 Zdržel se: 1 – p. Fic

Bod č.3 Projednání vydání obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunílních odpadů.
Starosta informoval OZ o novelizaci zákona o místních poplatcích a nutnosti přijmou novou vyhlášku obce.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunílních odpadů.
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Průběh hlasování o usnesení:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.4 Projednání rozpočtových opatření
Starosta seznámil OZ s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 8 a č. 9
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. 8 a č.9.
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 30.11.2012

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