Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 19.9.2014 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
Jakeš Vladimír
Musil Ladislav
Ing. Krézek Vladimír

: přítomen
: nepřítomen
: přítomen
: omluven

Krézek Vladimír
: přítomen
Ing. Kadlec Miroslav : přítomen
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. 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 žádosti o zařazení pozemku do územního plánu.
5. Zpráva o stavu zpracování územního plánu.
2/
OZ schvaluje rozšíření programu o bod č. 6.
6.

zaměření lesních pozemků.

3/
OZ schvaluje jako:
zapisovatele: p. Vladislava Fice
ověřovatele zápisu: Ladislava Musila 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 kolaudaci opravy kaple. Současně sdělil, že dne 24.9.2014 bude na SZIF předáno
konečné vyúčtování dotace a podána žádost o proplacení. Dále informoval OZ o přijatém daru 20 000 Kč od
p. Řičánka na rozvoj obce.
2. Starosta navrhl odměny členům OZ na měsíc říjen
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: říjen : Krézek Vladimír : 240,00 Kč
Jakeš Vladimír : 0,00 Kč
Ing. Kadlec Miroslav : 240,00 Kč Musil Ladislav : 240,00 Kč
Ing. Janda Petr : 240,00 Kč
Ing. Krézek Vladimír : 0,00 Kč
Průběh hlasování o usnesení č. 2/1 :
Průběh hlasování o usnesení č. 2/2 :

Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní
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Proti: 0 Zdržel se : 0
Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.3 :Projednání přijatých rozpočtových opatření
Starosta seznámil OZ s přijatým rozpočtovým opatřením č. 6 / př.č. 1/
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvalujte rozpočtové opatření č. 6
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.4Projednání žádosti o zařazení pozemku do územního plánu.
Starosta seznámil OZ s žádostí p. Červené o zařazení pozemků p.č. 561/3,561/6 a 561/1 do územního plánu. Byl
podán návrh na zamítnutí z důvodu opožděného podání.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje zamítnutí žádosti z důvodu opožděného podání.
Průběh hlasování o usnesení:

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.5Zpráva o stavu zpracování územního plánu.
Ing. Kadlec informoval, že návrh územního plánu je připraven k předání pořizovateli k veřejnému projednání.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o stavu zpracování územního plánu
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.6 zaměření lesních pozemků
Usnesení č.6.
Zastupitelstvo schvaluje zaměření lesních pozemků u kterých nejsou zřetelné hranice v terénu.
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 20,00
hod.
V Tiš.Nové Vsi dne 19.9.2014
.................................
Ing. Fic Vladislav
starosta
Ověřovatelé:
Krézek Vladimír

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

Musil Ladislav

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

Zastupitelé přítomní :
Ing. Kadlec Miroslav : ................................

Ing. Janda Petr
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: .................................

