Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne :22.11.2013 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
: přítomen
Musil Ladislav
: přítomen
Ing. Krézek Vladimír : přítomen

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. 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. Projednání přijatých rozpočtových opatření
4. Seznámení s provedeným dílčím přezkoumáním hospodaření obce
5. Seznámení se stanovisky a připomínkami k územnímu plánu
6. Projednání žádosti o stanovisko k vegetační ČOV
7. Projednání návrhu smlouvy o vložení majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
8. Projednání smlouvy na prodej pozemků SDH Tišnovská Nová Ves
2/
OZ schvaluje rozšíření programu o bod č. 9. kontrola hospodaření k 30.6.2013
3/
OZ schvaluje jako:
zapisovatele: p. Vladislava Fice
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.
1. Starosta informoval OZ, že byl předvolán Policií České republiky k podání vysvětlení podle § 158 odst.
trestního řádu. Předmětem vysvětlení má být spálení včelích úlů v Tišnovské Nové Vsi. Další informace
nemá k dispozici. Podrobně vysvětlí na dalším zasedání OZ.
2. Dále starosta informoval o schůzce, která proběhla v kapličce za účastni p. Baláše z firmy provádějící
stavební práce na kapličce a akademického malíře, který bude provádět restaurování výmalby. O této
schůzce byli informování všichni členové zastupitelstva zprávami SMS a přítomní měli zde možnost
položit dotazy k probíhající opravě kapličky.
Starosta sdělil svůj názor, že je chyba za této situace, kdy jsou ještě nevyčerpané finanční prostředky
z dotace neprovést zpevnění dřevěného stropů. Je přesvědčen, že toto by oddálilo praskání omítky
z důvodu průjezdu autobusů a nákladních aut kolem kapličky.
3. Starosta seznámil OZ s výsledkem nákupu energie na burze. Dodavatelem v roce 2014 bude firma E-on./
př.č. 3./
4. Starosta seznámil OZ s dopisem Finančního úřadu pro jihomoravský kraj ve věci úpravy daně
z nemovitostí obecně závaznou vyhláškou / př.č. 4./
5. Starosta informoval OZ o možnosti pořízení kompostérů pro obec a občany. Starosta bude informovat
zastupitele po získání dalších informací.
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2. Starosta navrhl odměny členům OZ na měsíc prosinec
3. Starosta informoval OZ, že jsou připraveny podklady ke konečnému odsouhlasení prací na opravě kapličky. Z
důvodu SMS zprávy Ing. Kadlece, že je do 22 hodin mimo obec navrhuj neprojednávat dodatek ke smlouvě s
firmou Ing. Brázda-UNIVERS s.r.o. a přesunou projednání na další jednání OZ.
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: prosinec: Krézek Vladimír : 240,00 Kč
Jakeš Vladimír : 240,00 Kč
Ing. Kadlec Miroslav : 0,00 Kč Musil Ladislav : 240,00 Kč
Ing. Janda Petr : 240,00 Kč
Ing. Krézek Vladimír : 240,00 Kč
3. OZ schvaluje přesun projední dodatku ke smlouvě s firmou Ing. Brázda-UNIVERS s.r.o. a na další
jednání OZ.
Průběh hlasování o usnesení č. 2/1 :
Průběh hlasování o usnesení č. 2/2 :
Průběh hlasování o usnesení č. 2/3 :

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.3 :Projednání přijatých rozpočtových opatření
Starosta seznámil OZ s přijatým rozpočtovým opatřením č. 7 / př.č. 1/ a č. 8 /př.č. 5/
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvalujte rozpočtové opatření č. 7 a č. 8.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4 Seznámení s provedeným dílčím přezkoumáním hospodaření obce
Starosta seznámil OZ se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce / př.č. 2/. Výsledkem dílčího
přezkoumání je : Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje dílčí přezkoumání hospodaření obce Tišnovská Nová Ves
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.5 Seznámení se stanovisky a připomínkami k územnímu plánu
Starosta seznámil OZ s podanými připomínkami a navrhl z důvodu SMS zprávy Ing. Kadlece, že je do 22 hodin
mimo obec neprojednávat tento bod a pověřit Ing Kadlece, aby se seznámil s názory jednotlivých zastupitelů k
připomínkám a to formou jím svolané schůzky k tomuto bodu na obecním úřadu v termínu do 27.11.2013
včetně nebo jiným vhodným způsobem.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo pověřuje Ing Kadlece, aby se seznámil s názory jednotlivých zastupitelů k připomínkám a
to formou schůzky, jím svolané, k tomuto bodu na obecním úřadu v termínu do 27.11.2013 včetně nebo
jiným jím zvoleným způsobem a informoval na následujícím OZ o názorech jednotlivých zastupitelů.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.6 Projednání žádosti o stanovisko k vegetační ČOV
Starosta seznámil OZ s žádostí manželů Steinerových na zřízení vegetační čistírny odpadních vod. Po projednání
byl podán návrh na schválení. /př.č. 6/
Usnesení č.6.
Zastupitelstvo schvaluje vybudování vegetační čistírny OV u nemovitosti na pozemnku p.č. 560/11 a p.č.
560/12
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní
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Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.7 Projednání návrhu smlouvy o vložení majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací
Žďársko
Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy o vložení majetku do hospodaření a znaleckým posudkem. Jedná se o
vodovodní řad z PVC 90 v délce 109,7 m. Jedná se o vodovod ke stavbě p. Jakeše Jiřího a manželů
Kadlecových. Tento vybudovala Obec a je zatím ve vlastnictví obce. Ostatní vodovod byl již vložen do majetku
SVAK Žďársko. Tímto vkladem bude vyřešeno provozování této části vodovodu. Navrhl schválení této smlouvy.
/ př.č. 7/
Usnesení č.7.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o vložení majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací
Žďársko a to vodovodního řadu z PVC 90 / DN 80 / v délce 109216 190,7 m v hodnotě 216 190,00 Kč
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.8 Projednání smlouvy na prodej pozemků SDH Tišnovská Nová Ves
Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na prodej pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Pozemkový katastr/PK/ a p.č. PK 414 o výměře 161 m2, PK p.č. 415/1 o výměře 8 449 m2, PK p.č. 384 o
výměře 1 615 m2 a PK p.č. 385 o výměře 3 510 m2 /př.č. 9./. Záměr byl vyvěšen po zákonnou dobu na úřední
desce/ př.č.8 /. Po diskuzi byl podán návrh na prodej za cenu 10 000,00 Kč.
Usnesení č.8.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový
katastr/PK/ a PK p.č. 414 o výměře 161 m2, PK p.č. 415/1 o výměře 8 449 m2, PK p.č. 384 o výměře 1 615
m2 a PK p.č. 385 o výměře 3 510 m2 Sboru dobrovolných hasičů Tišnovská Nová Ves , IČ 48899356 za
cenu 10 000,00 Kč slovy desettisíc korun českých
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.9 kontrola hospodaření k 30.6.2013
Starosta seznámil OZ s hospodařením k 30.6.2013
Usnesení č.9
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce k 30.6.2013
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 21,30
hod.
V Tiš.Nové Vsi dne 22.11.2013
.................................
Ing. Fic Vladislav
starosta
Ověřovatelé:
Jakeš Vladimír

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

Krézek Vladimír

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

Zastupitelé přítomní :
Ing. Janda Petr
Musil Ladislav

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

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