Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 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
: omluven
Musil Ladislav
: přítomen
Ing. Krézek Vladimír : omluven

Krézek Vladimír
: přítomen
Ing. Kadlec Miroslav : omluven
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. 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. Starosta podal návrh na rozšíření programu o bod č. 6projednání smlouvy o budoucí smlouvě.
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. Projednání návrhu smlouvy na nákup pozemků
4. Zalesnění pozemků
5. Zaměstnání pracovníků na VPP
2/
OZ schvaluje rozšíření programu o bod č. 6
6. projednání smlouvy o budoucí smlouvě
3/
OZ schváluje jako:
zapisovatele: p. Vladislava Fice
ověřovatele zápisu: Musila Ladislava 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
1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva
2. Starosta seznámil OZ s žádostí p. Štursy o zařazení zalesnění pozemků p.č. ZE p.č.531/1, ZE p.č.531/2 a ZE
p.č.793 do územního plánu obce. Navrh žádosti vyhovět.
3. Starosta informoval OZ, že na základě získání adres z Brněnského biskupství, byly obeslány tři firmy na
podání nabídky na zpracování restaurátorského záměru na obnovu oltáře v kapli. Vzhledem k doporučení, by
se mělo jednat o odborné firmy. Jedna firma sdělila, že u důvodu vytížení nabídku nepodá. Byly rozlepeny
dvě došlé obálky s nabídkami a to od firmy: TABERNÁKL-KLASIK spol. S r.o. S cenou 9 341 Kč a Ivo
Staněk s cenou 4 235,00 Kč. Za vítěze byla doporučena nejnižší nabídka.
Usnesení č.2 :
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání OZ
2. OZ schvaluje zařazení zalesnění pozemků p.č. ZE p.č.531/1, ZE p.č.531/2 a ZE p.č.793 do územního
plánu obce. Podklady jsou založeny ve složce územní plán.
3. OZ schvaluje jako vítěze firmu Ivo Staněk s cenou 4 235,00 Kč
Průběh hlasování o usnesení č. 2/1 :

Pro : všichni přítomní
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Proti: 0 Zdržel se : 0

Průběh hlasování o usnesení č. 2/2 :
Průběh hlasování o usnesení č. 2/3 :

Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní

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

Bod č.3 :projednání návrhu smlouvy na nákup pozemků
Starosta seznámil OZ s možností nákupu pozemků v k.ú. Skryje a to p.č. 302 a p.č.301/6. Jedná se o pozemky
sousedící s pozemky obce a nákup umožní lepší obhospodařování a přístup k obecním pozemkům. S majitele
byla předběžně projednána cena 60 000,00 Kč a daň z převodu nemovitostí by hradila obec. Po diskuzi byl
podán návrh nákup schválit. Návrh smlouvy v příloze č. 1.
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků v k.ú. Skryje od pana Jiřího Hofírka a to:p.č 301/6 orná půda o
výměře 7 362 Kč a p.č. 302 lesní pozemek o výměře 3 471 m2 za celkovu kupní cenu 62 500 Kč dle
přiloženého návrhu slouvy ,
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4 Zalesnění pozemků
Starosta seznámil OZ s návrhem na zalesnění pozemků ve vlastnictví obce a to p.č. 483/1, p.č. 479/1 a p.č.
479/3, dále pozemku v k.ú. Žďárec p.č. ZE 962 a také po nákupu pozemku v k.ú. Skryje p.č. 301/6. Pozemky
jsou obtížně využitelné jako zemědělská půda a zalesněním dojde k jejich efektivnějšímu využití. Na zalesnění
bude Obec čerpat dotaci.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje zalesnění pozemků ve vlastnictví obce a to p.č. 483/1, p.č. 479/1 a p.č. 479/3, dále
pozemku v k.ú. Žďárec p.č. ZE 962 a také po nákupu pozemku v k.ú. Skryje p.č. 301/6
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.5 Zaměstnání pracovníků na VPP
Starosta seznámil OZ s možností podat žádost o dotaci na zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných
prací. Po diskuzi bylo navrženo podat žádost na jedno pracovní místo
Usnesení č.5
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na jedno pracovní místo v rámci VPP
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.6 projednání smlouvy o budoucí smlouvě
Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě na věcné břemeno na pozemky p.č. 560/3, p.č.
560/16 a p.č. 560/15. Jedná se o zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a to elektrické přípojky k
pozemku manželů Steinerových.Starosta navrhl schválení smlouvy.
Usnesení č.6
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na věcné břemeno na pozemky p.č. 560/3,
p.č. 560/16 a p.č. 560/15. Jedná se o zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – spočívající v
umístění smyčky NN.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní
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Proti: 0 Zdržel se : 0

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Tiš.Nová Ves v 19,30
hod.
V Tiš.Nové Vsi dne 7.2.2012

.................................
Ing. Fic Vladislav
starosta
Ověřovatelé:
Musil ladislav

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

Krézek Vladimír

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

Zastupitelé přítomní :
Janda Petr
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: .................................

