Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 20.6.2014 od 20,00 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 : přítomen
Ing. Janda Petr
: omluven

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 prodej pozemků
5. Projednání účetní závěrky za rok 2013
6. Projednání: závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
7. Projednání dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo ze dne 9.1.2013 s firmou Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o.
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 :

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 a přečetl
zápis z minulého zasedání OZ.
1. Starosta informoval OZ:
o schválení dotace ve výši 156 780,00 Kč od SZIF na zalesnění zemědělských pozemků v roce 2013.
o předání restaurované výmalby v kapli a návštěvě p. Fikarové, která zpracovává vyúčtování dotace na
rekonstrukci kaple.
o zaměstnání p. Machatové na základě rozšíření smlouvy s Úřadem práce na poskytnutí dotace na veřejně
prospěšné práce.
O podané žádosti o dotaci na restaurování oltáře na Jihomoravský kraj.
2. Starosta navrhl odměny členům OZ na měsíc červenec 2014
3. Starosta seznámil OZ s vypsaným výběrovým řízením na zaměření části obce: Obec obdržela 6 nabídek.
Starosta poté otevřel obálky a seznámil OZ s cenovými nabídkami:
1
2
3
4
5
6

ADITIS s.r.o.
Ing. Wagner Petr-G-OFFICE s.r.o.
Ing. Pavel Mátl-Agerarch
Ing. Karel Souček
GB-geodezie, spol. s r.o.
PK Geo, s.r.o.

26290821
28317491
66583551
15533522
26271044
60745002

15 730,00
36 400,00
14 900,00
42 108,00
22 022,00
51 788,00

Po prostudování ostatních podmínek byl podán návrh na výběr nejvhodnějšího zhotovitele a to firmy: Ing.
Pavel Mátl-AGEARCH. Metelkova 1852, 664 34 Kuřim, IČ 66583551 v celkové ceně 14 900,00 Kč
1

4. Starosta seznámil OZ s žádostí o vydání stanoviska k“ Novostavba RD, Tišnovská Nová Ves č.p. 48, parc.č.
101 - vodovodní přípojka. Navrhl pozvat stavebníka k ústnímu jednání.
5. Starosta navrhl, na základě dosažené ceny na zaměření části obce, vypsat výběrové řízení na zaměření
zbývajících částí obce.
6. Starosta seznámil OZ s žádostí včelařů o poskytnutí příspěvku na 33 ks včelstev, které chovají občané na
katastru obce. Navrhl stejnou částku jako v roce 2012 a to částku 100 Kč na včelstvo. / př.č. 1/
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: červenec: Krézek Vladimír : 240,00 Kč
Jakeš Vladimír : 240,00 Kč
Ing. Kadlec Miroslav : 240,00 Kč Musil Ladislav : 240,00 Kč
Ing. Janda Petr : 0,00 Kč Ing. Krézek Vladimír : 240,00 Kč
3. OZ schvaluje jako nejvhodnějšího zhotovitele firmu: Ing. Pavel Mátl-AGEARCH. Metelkova 1852,
664 34 Kuřim, IČ 66583551 v celkové ceně 14 900,00 Kč
4. OZ schvaluje pozvání p. Hůly k osobnímu jednání.
5. OZ schvaluje vypsání výběrového řízení na zaměření zbývajících částí obce.
6. OZ schvaluje poskytnutí daru Českému svazu včelařů,o.s. základní organizaci Dolní Loučky , IČO:
712 19 650 ve výši 3 300 Kč.
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 :

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

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

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

Bod č.3 :Projednání přijatých rozpočtových opatření
Starosta seznámil OZ s přijatým rozpočtovým opatřením č. 3 / př.č. 2/
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvalujte rozpočtové opatření č. 3
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4 Projednání smlouvy na prodej pozemků
Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na prodej pozemků SDH Tišnovská Nová Ves. Sdělil, že záměr obce
prodat pozemky byl řádně zveřejněn na úřední desce Obce Tišnovská Nová Ves od 31.3.2014 do 20.6.2014.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 479/1 trvalý travní porost o výměře 7 273 m2 a p.č. 479/3
trvalý travní porost o výměře 2 200 m2 Sboru dobrovolných hasičů Tišnovská Nová Ves , IČ:488 99 356.
Stanovuje cenu za předmět kupní smlouvy ve výši 10 000,00,- Kč./ slovy deset tisíc korun českých / Kupní
cena bude uhrazena na BU prodávajícího č.ú. 32127751/0100 do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy nebo
hotově na pokladně.
Dále schvaluje zřízení předkupního práva jako věcného práva ke všem výše uvedeným pozemkům
ve prospěch Obce Tišnovská Nová Ves.
Dále schvaluje zřizení práva skládky dřeva na pozemku parc.č. 479/1 pro Obec Tišnovská Nová Ves, IČ:
00599883.Obec Tišnovská Nová Ves, jemuž bude svědčít oprávnění z věcného břemene, je povinna provést
úklid pozemku po každém odvozu dřeva.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.5: Projednání účetní závěrky za rok 2013
Starosta seznámil OZ s účetní závěrkou sestavenou k 31.12.2013.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Tišnovská Nová Ves sestavenou k 31.12.2013
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.6: Projednání: závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Starosta seznámil OZ se závěrečným účtem obce a zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2013.př.č.4 a př.č. 5.
Usnesení č.6.
1/Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Tišnovská Nová Ves za rok 2013, a to bez výhrad.
2/Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.
Průběh hlasování o usnesení 6/1 :
Průběh hlasování o usnesení 6/2 :

Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní

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

Bod č.7:Projednání dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo ze dne 9.1.2013 s firmou Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o.

Starosta seznámil OZ s dodatkem č. 2 a cenami prací bez DPH. Jedná se o dodatečnou montáž půdního výlezu
Lusso v ceně 8 700 Kč včetně opravy výmalby s tím související. Dále byla v dodatku č. 1 snížena cena o 18 720
Kč a to u položku Díl 61 úpravy povrchů. V této položce byla cena demontáže a montáže osvětlení před
výmalbou a po výmalbě. Toto bylo nutné provést a v dodatku je oceněno v ceně 2 499 Kč. Celková cena dodatku
č. 2 je ve výši 11 199 Kč bez DPH a 13 551 Kč včetně DPH. Návrh v příloze č. 6.
Usnesení č.7.
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo ze dne 9.1.2013 s firmou Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o
v cenkové ceně 13 551 Kč s DPH

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 20.6.2014
.................................
Ing. Fic Vladislav
starosta
Ověřovatelé:
Jakeš Vladimír

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

Krézek Vladimír

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

Zastupitelé přítomní :

Ing. Kadlec Miroslav : ................................

Musil Ladislav

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

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

