Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 23.8.2014 od 19,00 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
: 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. Starosta navrh rozšíření programu o bod č. 3
Usnesení č.1 :
1/
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva :
1. Technický bod / přivítání, schválení programu zasedání zastupitelstva obce
2. Projednání směnné smlouvy
2/
OZ schvaluje rozšíření programu o bod č. 3
3. Projednání smlouvy o spolupráci
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 Projednání směnné smlouvy
Starosta seznámil OZ s návrhem směnné smlouvy, kterou budou vypořádány pozemky pod komunikací do
Žďárce ve vlastnictví p. Hůly./ př.č. 1/
Usnesení č.2
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.
Zastupitelstvo schvaluje, že pozemky které získává Obec mají hodnotu 4 135,00 Kč a pozemky které
získává p. Hůla mají hodnotu 1 523,00 Kč. Obec doplatí panu Hůlovi vzniklý rozdíl ve výši 2 612,00 Kč /
slovy dva tisíce šest set dvanáct českých/ do 14 dnů po obdržení oznámení o povolení vkladu směnné
smlouvy do katastru nemovitostí na Bu sdělený panem Hůlou. 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

1

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.3 Projednání smlouvy o spolupráci
Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy o spolupráci s Organizačně správním institutem o.p.s. za účelem
společného nákupu silové elektřiny na rok 2015
Usnesení č.3
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci s Organizačně správním institutem o.p.s. za účelem
společného nákupu silové elektřiny na rok 2015

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 23.8.2014

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

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

Krézek Vladimír

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

Zastupitelé přítomní :
Ing. Janda Petr

Musil Ladislav

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

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

Ing. Kadlec Miroslav.:

……………………………..

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