Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 4.1.2013 od 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
: omluven
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.
Navrhl jeho rozšíření o bod 4. projednání rozpočtového opatření.
Jako ověřovatele zápisu navrhl p. Ladislava Musila 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. Vyjádření k námitce proti výběrovému řízení od firmy Jan Šidlo
2/OZ schvaluje rozšíření programu o bod č. 4
4. projednání rozpočtového opatření č. 10
3/ OZ schvaluje jako:
zapisovatele: p. Vladislava Fice
ověřovatele zápisu: Ladislava Musila 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 navrhl, aby plnění rozpočtu bylo i nadále sledováno dle paragrafů a starosta byl zmocněn k realizaci
rozpočtových opatření a jejich následnému předložení na nejbližším zasedání . Dále navrhl vyplácení
cestovních náhrad členům zastupitelstva dle ustanovení zákoníku práce a měsíční paušální úhradu za
telefonní hovory uskutečněné starostem pro obec ve výši 190 Kč měsíčně + DPH
2. Z důvodu nejasných hranic navrh nezalesňovat pozemek p.č. 779/1
3. Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na výkon stavebního dozoru na opravě kaple s firmou Ing. Miroslav
Řičánek s nabízenou cenou 25 000 Kč/ př.č.1/
4. Starosta informoval OZ o provedené inventarizaci majetku a inventarizační komise vyřadila z DDM: IČ 4 - 4
ks psacích stolů, IČ 18- 4 ks židlí , IČ 35 – 1 dětské hřiště a to z důvodu úplného opotřebení. / př.č. 7.
5. Starosta seznámil OZ s žádostí včelařů ZO Dolní Loučky o příspěvek a navrhl příspěvek ve výši 100 Kč na
jedno včelstvo pro občany s trvalým pobytem na území obce Tišnovská Nová Ves, kteří mají umístěna
včelstva na k.ú. Tiš.Nová Ves. Příspěvek se bude vyplácet na počet životaschopných včelstev k 1.5.2013 /
př.č. 3/
6. Starosta navrh stanovit cenu za odvoz více než jedné odpadní nádoby tak jak v roce 2011a to 1000 Kč každou
druhou a další nádobu
7. Starosta seznámil OZ s rozsahem prací na opravě maleb v kapličce / příloha č. 2/
1. OZ schvaluje schvaluje, aby plnění rozpočtu bylo i nadále sledováno dle paragrafů.
Zastupitelstvo zmocňuje starosty k realizaci rozpočtových opatření a jejich následnému předložení na
nejbližším zasedání OZ.
Schvaluje vyplácení cestovních náhrad členům zastupitelstva dle ustanovení zákoníku práce.
Schvaluje měsíční paušální úhradu za telefonní hovory uskutečněné starostou pro obec ve výši 190 Kč
měsíčně + DPH
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2. OZ schvaluje nezalesnění pozemku p.č. 779/1
3. OZ schvaluje návrh smlouvy na výkon stavebního dozoru s firmou Ing. Miroslav Řičánek s nabízenou
cenou 25 000 Kč.
4. OZ schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku a schvaluje navržené vyřazení z DDM: IČ 4 4 ks psacích stolů, IČ 18- 4 ks židlí , IČ 35 – 1 dětské hřiště a to z důvodu úplného opotřebení.
5. OZ schvaluje finanční příspěvek ve výši 100 Kč na jedno včelstvo pro občany s trvalým pobytem na
území obce Tišnovská Nová Ves, kteří mají umístěna včelstva na k.ú. Tiš.Nová Ves. Příspěvek se bude
vyplácet na počet životaschopných včelstev k 1.5.2013
6. OZ stanovuje cenu za odvoz více než jedné odpadní nádoby ve výši 1 000 Kč za každou druhou a další
nádobu.
7. OZ schvaluje rozsah prací na opravě maleb v kapličce uvedený v příloze č. 2 zápisu
Průběh hlasování
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 :
o usnesení č. 2/7 :

Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní
Pro : 5
Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní

Proti: 0
Proti: 0
Proti: 0
Proti: 0
Proti: 0
Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se : 0
Zdržel se : 0
Zdržel se : Ing. Kadlec
Zdržel se : 0
Zdržel se : 0
Zdržel se : 0
Zdržel se : 0

Bod č.3Vyjádření k námitce proti výběrovému řízení od firmy Jan Šidlo
Starosta seznámil OZ s textem námitky proti výběrovému řízení na rekonstrukci kaple v Tišnovské Nové Vsi /
př.č. 5/. Poté přečetl návrh odpovědi / př.č. 6/. Po diskuzi byl podán návrh text odpovědi schválit.
Usnesení č.3
Zastupitelstvo schvaluje zamítnutí mánitky proti výběrovému řízení na rekonstrukci kaple v Tišnovské
Nové Vsi firmy Jan Šidlo včetně odůvodnění.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4:Projednání přijatých rozpočtových opatření
Starosta seznámil OZ s přijatým rozpočtovým opatřením č. 10 / př.č. 4
Usnesení č.4.
Zastupitelstvo schvalujte rozpočtové opatření č.10.
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 4.1.2013
.................................
Ing. Fic Vladislav
starosta
Ověřovatelé:
Ladislav Musil

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

Krézek Vladimír

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

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

Janda Petr

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

