Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 27.12.2013 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
: nepřítomen
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. Musila Ladislava 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 návrhu rozpočtu na rok 2014 a výhledu na rok 2015 a 2016
2/
OZ schvaluje 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 :

Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní

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, že dne 27.12.2013 byla podána na KN kupní smlouva se SDH Tišnovská Nová Ves
2. Starosta informoval OZ o nařízení vláda č. 37/2003 Sb., kterým se zvyšuje odměna neuvolněných starostů v
obcích do 1000 obyvatel na 16 455 Kč. / př.č. 1/ navrhl odměnu starosty nezvyšovat.
3. Starosta informoval OZ o složitosti vedení evidence telefonních hovorů pro obec a navrhl jejich paušální výši
190,00 Kč + DPH pro starosty.
4. Starosta navrhl vyplácen v roce 2014 vyplácení cestovních náhrad členům zastupitelstva dle ustanovení
zákoníku práce
Usnesení č.2 :
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání OZ
2. OZ schvaluje ponechání odměny starosta na stávající výši.
3. Zastupitelstvo souhlasí s výší navržených paušálních náhrad za telefonní hovory od 1.1.2014.
Schvaluje měsíční paušální úhradu za telefonní hovory uskutečněné starostou pro obec ve výši 190 Kč
+ DPH měsíčně.
4. Schvaluje vyplácení cestovních náhrad členům zastupitelstva dle ustanovení zákoníku práce.
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 :

Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní
1

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

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

Bod č.3 :Projednání přijatých rozpočtových opatření
Starosta oznámil OZ, že nebyla přijata žádná rozpočtová opatření od minulého zasedání OZ.
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že nebyla přijata žádná rozpočtová opatření od minulého zasedání OZ
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4 Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 a výhledu na rok 2014
Starosta seznámil OZ s návrhem rozpočtu na rok 2014 / př.č. 2/ a výhledu na rok 2015 až 2016 / př.č. 3/
Usnesení č.4
1.
2.
3.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2014 ve výši příjmy včetně změny na BU 1 369 100 Kč a
výdaje celkem 1 369 100 Kč. Dále schvaluje výhled na roky 2015 a 2016.
Zastupitelstvo 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

Průběh hlasování o usnesení č. 4/1 :
Průběh hlasování o usnesení č. 4/2 :
Průběh hlasování o usnesení č. 4/3 :

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

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

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Tiš.Nová Ves v 19,55
hod.
V Tiš.Nové Vsi dne 27.12.2013

.................................
Ing. Fic Vladislav
starosta
Ověřovatelé:
Krézek Vladimír

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

Musil Ladislav

Zastupitelé přítomní :

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

2

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

