Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 8.8.2014 od 20,00 hod. v budově
obecního úřadu č.p. 29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce / dále OZ nebo ZO/ 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
: 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. Starosta navrhl rozšíření programu o body č. 6,7 a 8
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 směnné smlouvy
5. Projednání darovací smlouvy
2/
OZ schvaluje rozšíření programu o bod č. 6,7 a 8
6.
7.
8.

Vyjádření k žádosti o vydání stanoviska na „Novostavba RD, Tišnovská Nová Ves č.p. 48, parc.č. 101vodovodní přípojka
Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-011430007456/002

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. Starosta informoval OZ o činnosti od minulého zasedání. Seznámil OZ s podaným záměrem obce na roky
2014-2020 s uvedením předpokládaných akcí. / př.č. 1/. K uvedenému seznamu neměli zastupitelé
připomínky
2. Starosta navrhl odměny členům OZ na měsíc září.
3. Starosta navrhl požádat občany o poskytnutí daru na opravu oltáře.
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:září : 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 požádat občany o poskytnutí daru na opravu oltáře a pověřuje starosty k uzavření
darovacích smluv bez ohledu na výši částky.
Průběh hlasování o usnesení č. 2/1 :
Průběh hlasování o usnesení č. 2/2 :
Průběh hlasování o usnesení č. 2/3 :

Pro : 5
Proti: 0 Zdržel se : 1 p. Krézek
Pro : všichni přítomní
Proti: 0 Zdržel se : 0
Pro : všichni přítomní
Proti: 0 Zdržel se : 0
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Bod č.3 :Projednání přijatých rozpočtových opatření
Starosta seznámil OZ s přijatým rozpočtovým opatřením č. 4 a 5 / př.č. 2 a 3/
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvalujte rozpočtové opatření č. 4 a 5
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4 Projednání směnné smlouvy
Starosta seznámil OZ s návrhem směnné smlouvy, kterou budou vypořádány pozemky pod komunikací do
Žďárce ve vlastnictví p. Hůly./ př.č. 4/
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje směnu nemovitostí a to tak, že: ve výlučném vlastnictví Obce Tišnovská Nová
Ves budou pozemky p.č. 933/13 ostatní plocha – silnice o výměře 503 m 2 a p.č.922/3 ostatní plocha –
ostatní komunikace o výměře 106 m2 .Ve vlastnictví pana Hůly budou pozemky p.č. 437/4 orná půda o
výměře 49 m2, p.č.437/5 orná půda o výměře 191 m2, p.č. 437/6 orná půda o výměře 208 m2 a dále
pozemek p.č. 129/24 orná půda o výměře 111 m2.
Zastupitelstvo schvaluje, že pozemky které získává Obec mají hodnotu 4 135,00 Kč a pozemky které
získává p. Hůla mají hodnotu 2 277,00 Kč. Obec doplatí panu Hůlovi vzniklý rozdíl ve výši 1 858,00 Kč /
slovy jeden tisíc osm set padesát osm korun českých/ do 14 dnů po obdržení oznámení o povolení vkladu
směnné smlouvy do katastru nemovitostí. Po úhradě doplatku budou vzájemné závazky účastníků beze
zbytku vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto směnnou smlouvou žádné nároky.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.5 Projednání darovací smlouvy
Starosta seznámil OZ s návrhem darovací smlouvy na poskytnutí daru p. Hůlou na rozvoj obce. / př.č. 5/
Usnesení č.5
Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru ve výši 51 400 Kč od p. Josefa Huly na rozvoj obce.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.6 : Vyjádření k žádosti o vydání stanoviska na „Novostavba RD, Tišnovská Nová Ves č.p. 48, parc.č.
101-vodovodní přípojka
Starosta seznámil OZ s návrhem usnesení.
Usnesení č.6.
Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky u stavby „Novostavba RD, Tišnovská Nová
Ves č.p. 48, parc.č. 101-vodovodní přípojka přes obecní pozemek za podmínky vypořádání pozemků pod
komunikací do Žďárce s p. Hůlou a uhrazením všech závazků pana Hůly vůči obci.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.7 Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Starosta seznámil OZ se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na „ restaurování
oltáře,obrazů a secesního lustru ve výši 185 000,00 Kč. Navrhl smlouvu schválit
Usnesení č.7.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na „ restaurování
oltáře,obrazů a secesního lustru ve výši 185 000,00 Kč.
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní
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Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č. 8 projednání smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-011430007456/002
Starosta seznámíl OZ s textem smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-011430007456/002. Jedná se o
elektrickou přípojku k novostavbě manželů Steinerových. / př.č. 6/
Usnesení č.8.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-011430007456/002. Předmětem
smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona osobní služebnost
energetického vedení dle tohoto zákona. Rozsah vymezuje geometrický plán č. 208-400/2014
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Tiš.Nová Ves v 21,30
hod.
V Tiš.Nové Vsi dne 8.8.2014

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

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

Krézek Vladimír

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

Zastupitelé přítomní :
Ing. Janda Petr

Musil Ladislav

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

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

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