Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 21.12.2012 v 18,30 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 : omluven
Ing. Janda Petr
: omluven

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. Navrhl
rozšířit bod 4 o projednání výhledu hospodaření na roky 2014 a 2015. Dále navrhl rozšíření programu o bod č.8
Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky obce č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunílních odpadů.
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.
Usnesení č.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. Přeschválení zadání ÚP Tišnovská Nová Ves z důvodu zrušení Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje
4. Projednání rozpočtu na rok 2013 a výhledu hospodaření na roky 2014 a 2015
5. Projednání rozpočtových opatření
6. Projednání návrhu smlouvy na prodej pozemku
7. Projednání návrhu smlouvy na pronájem pozemků.
2/
OZ schvaluje rozšíření programu o bod č. 8.
bod č.8 Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky obce č.1/212 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunílních odpadů.
3/
OZ schváluje jako:
Jako zapisovatele: p. Vladislava Fice
Jako ověřovatele zápisu: Jakeše Vladimíra a Krézka Vladimíra
Průběh hlasování o usnesení č. 1/1 :
Průběh hlasování o usnesení č. 1/2 :
Průběh hlasování o usnesení č. 1/3 :

Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0
Proti: 0 Zdržel se : 0
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 OZ. Seznámil s jednáním na valné hromadě DSO
Tišnovsko dne 18.12.2012/ př.č.1/
2. Starosta navrhl odměny členům OZ na měsíc leden 2013
3. Starosta navrh převést do lesa pozemek p.č. 779/1o výměře 2 814 m2.Pozemek vznikl oddělením části
pozemku a jeho následným zalesněním a je již celý porostlý stromy./př.č.2/
4. Starosta navrhuje zalesnění pozemků p.č. 479/3, p.č.479/1 a p.č. 483/1. Pozemky jsou ze všech stran
obklopeny lesem. Pozemek p.č. 483/1 je již z větší části zarostlý porostem ve stáří cca 40 let./př.č.3/
5. Starosta informoval, že byly obesláni všichni účastníci výběrového řízení s oznámením o výběru nejvhodnější
nabídky. Navrhl podepsat smlouvu s vítězem výběrového řízení na rekonstrukci kaple v Tišnovské Nové vsi v
případě, že nebudou v zákonné lhůte podány žádné námitky proti výběrovému řízení
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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 na měsíc: leden 2013 : Krézek Vladimír : 240,00
Kč Jakeš Vladimír : 240,00 Kč
Ing. Kadlec Miroslav : 0,00 Kč Musil Ladislav : 240,00 Kč
Ing. Janda Petr : 0,00 Kč
Bc. Krézek Vladimír : 240,00 Kč
3. OZ schvaluje převedení pozemku p.č. 779/1 o výměře 2 814 m2 do lesní půdy
4. OZ schvaluje zalesnění pozemků p.č. 479/3, p.č.479/1 a p.č. 483/1.
5. OZ pověřuje starosty podepsat smlouvu s vítězem výběrového řízení na rekonstrukci kaple v
Tišnovské Nové vsi v případě, že nebudou v zákonné lhůte podány žádné námitky proti výběrovému
řízení
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 :

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

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

Bod č.3 :Přeschválení zadání ÚP Tišnovská Nová Ves z důvodu zrušení Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje
Starosta seznámil OZ s textem zadání územního plánu Tišnovská Nová Ves upraveném v souvislosti se zrušením
ZÚR JMK.
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvaluje zadání územního plánu Tišnovská Nová Ves upravené v souvislosti se zrušením
ZÚR JMK.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4 Projednání rozpočtu na rok 2013 a výhledu hospodaření na roky 2014 a 2015
Starosta seznámil OZ s návrhem rozpočtu na rok 2013 ve výši příjmy 1 921 900 Kč a výdaje 1 921 900 Kč a
výhledem hospodaření na roky 2014 a 2015. Navrhl zvýšení příjmů o 800 Kč na paragrafu 8115 změna stavu
krát.prostř. na běžném účtu a zvýšení výdajů o 800 Kč v par. 3636 územní rozvoj položka 5329 ost. nein.
transfery veřej. rozpočtům místní úrovně. Jde o příspěvek obce do DSO Tišnovsko na rok 2013. / př.č.4 a č. 5 /
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje navržený rozpočet na rok 2013 s touto úpravou:zvýšení příjmů o 800 Kč na
paragrafu změna stavu krát.prostř. na běžném účtu a zvýšení výdajů o 800 Kč v par. 3636 územní rozvoj
položka 5329 ost. nein. transfery veřej. rozpočtům místní úrovně. Dále schvaluje výhled hospodaření na
roky 2014 a 2015
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.5 Projednání rozpočtových opatření
Starosta seznámil OZ s tím, že od minulého zasedání nebyla vydána žádná rozpočtová opatření.
Bod č.6Projednání návrhu smlouvy na prodej pozemku
Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na prodej pozemku p.č. 926/16. Oznámil, že záměr byl řádně vyvěšen
na úřední desce. Obcí stanovená cena je ve výši 100 Kč za m2./ př.č.6/
Usnesení č.6.
Zastupitelstvo schvaluj prodej nově vzniklého pozemeku p. č. 926/16 – ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 156 m2 . Cena za předmět kupní smlouvy je sjednána ve výši 15 600,00,- Kč,
přičemž tato cena je sjednána ve výši 100 ,- Kč za 1 m2. Kupní cena bude uhrazena na BU prodávajícího
č.ú. 32127751/0100 14 dnů od podpisu této kupní smlouvy.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní
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Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.7Projednání návrhu smlouvy na pronájem pozemků.
Starosta seznámil OZ se seznamem pozemků ve vlastnictví obce, které je možné pronajmout zájemcům. Záměr
byl řádně vyvěšen na úřední desce a jediným zájemcem byla firma Krčma-Nový Dvůr s.r.o.. Jedná se o
pozemky, které nově vznikly na základě zaměření již v terénu neexistujících polních cest. Okolní pozemky již
tato firma má v pronájmu od majitelů. Dále se jedná o pozemky koupené od p. Maloňové, které tato firma měla
již v pronájmu. Firma navrhuje toto nájemné: orná půda 713 Kč/ ha, TTP 504 Kč/ha. Starosta současně seznámil
OZ s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 1.1.2011, ve kterém se snižuje výměra pronajaté plochy o
zalesńované pozemky ./ př.č.7 a č.8/
Usnesení č.7.
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků č 1/2011 ze dne 1.1.2011
o pornájmu pozemků o celkové výměře 8 932 m2.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o nájmu zemědělských pozemků č.1/2012 v celkové výměře 16 247 m2.
Zastupitelstvo schvaluje tuto výši nájemného: orná půda 713 Kč/ ha, TTP 504 Kč/ha.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.8 Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky obce č.1/212 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunílních odpadů.
Starosta seznámil OZ s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2012. Vy vhlášce jsou pouze upřesněny věci,
které byly novelizovány zákonnými předpisy. Výše poplatku je navrhována ve stejné výši jako v roce 2012.
Usnesení č.8.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č.1/212 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunílních odpadů.
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 21.12.2012
.................................
Ing. Fic Vladislav
starosta
Ověřovatelé:
Jakeš Vladimír

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

Krézek Vladimír

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

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

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

Ing. Janda Petr

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

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