Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne: 23.12.2013 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 : nepřítomen
Ing. Janda Petr
: nepřítomen

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. Projednání smlouvy na směnu pozemků s obcí Skryje
2/
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. Starosta informoval OZ o podpisu smlouvy na příspěvek na hospodaření v lesích.
Usnesení č.2 :
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO
Průběh hlasování o usnesení č. 2/1 :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.3 :Projednání přijatých rozpočtových opatření
Starosta seznámil OZ s přijatým rozpočtovým opatřením č. 10, / př.č. 1/
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 10
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

1

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4 Projednání smlouvy na směnu pozemků s obcí Skryje
Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na směnu pozemků, kterou budou vypořádány pozemky u „ hradu
Rýsov“ o které má zájem obec Skryje z důvodu vlastnictví pozemků se zřízeninou hradu. Obec Skryje plánuje
oživení uvedené lokality. Za pozemky získá obec pozemek k k.ú. Skryje ve stejné hodnotě. Navrhl smlouvu
schválit / př.č. 2/
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje přiloženou směnnou smlouvu, kterou dojde ke směně pozemků tak: že: ve
výlučném vlastnictví Obce Tišnovská Nová Ves bude nově vzniklý pozemek nové p. č. 145/2 lesní pozemek
o výměře 2 998 m2 v.k.ú. Skryje.Ve vlastnictví Obce Skryje budou pozemky p.č. 479/1 trvalý travní porost
o výměře 7 273 m2, p.č. 479/3 trvalý travní porost o výměře 2 200 m2 v k.ú. Tišnovská Nová Ves.
Dále schvaluje,že pozemek, který získává Obec Tišnovská Nová Ves má hodnotu 10 000,00 Kč. Pozemky,
které získává Obec Skryje mají hodnotu také 10 000,00 Kč. Vzájemné závazky účastníků jsou tedy beze
zbytku vyrovnány a nemají vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné nároky kromě úhrady nákladů
dle čl. III bodu 4 smlouvy.
OZ schvaluje zřízení předkupního práva jako věcného práva ke všem výše uvedeným pozemkům
ve prospěch oprávněného.
OZ schvaluje, že touto smlouvou zřizuje Obec Skryje jako výlučný budoucí vlastník pozemku p.č. 479/1
trvalý travní porost o výměře 7 273 v k.ú. Tišnovská Nová Ves právo skládky dřeva na pozemku parc.č.
479/1 pro Obec Tišnovská Nová Ves, IČ: 00599883 a Obec Tišnovská Nová Ves oprávnění z věcného
břemen přijímá.
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 19,30
hod.
V Tiš.Nové Vsi dne 23.12.2013

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