Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 31.1.2015 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
Jakeš Vladimír
Jakeš Jiří
Ing. Krézek Vladimír

: přítomen
: přítomen
: přítomen
: omluven

Krézek Vladimír
Mgr Jakešová Petra
Ing. Janda Petr

: přítomen
: přítomen
: 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 Mgr. Jakešovou Petru. 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. Výběr dodavatele zaměření části obce
2/
OZ schvaluje jako:
zapisovatele: p. Vladislava Fice
ověřovatele zápisu: Jakeše Vladimíra a Mgr. Jakešovou Petru.
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 byl potvrzen pasport hřiště od stavebního úřadu a byl podán návrh na jeho zapsání do
KN
2. Starosta informoval OZ o možnosti zaměstnání občanů v rámci veřejně prospěšných prací. Na výzvu
obecního úřadu se jako zájemce přihlásila p. Balažíková.
3. Místostarosta informoval o provedených pracích v lese a to: bylo vytěženo 524,84 m3 z toho úmyslná těžba
114 m3. Bylo provedeno 7,13 ha prořezávek a 6,02 probírek. Dále místostarosta požádal o stanovení odměny
místostarosty a vyřešení účtování práce traktorem. Tento bod bude projednán na nejbližším zasedání OZ.
Usnesení č.2 :
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO
2. OZ schvaluje zaměstnání p. Balažíkové na VPP od 1.4.2015 do 31.10.2015
Průběh hlasování o usnesení č. 2/1 :
Průběh hlasování o usnesení č. 2/2 :
Bod č.3 :Výběr dodavatele

Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní

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

zaměření části obce

Starosta seznámil OZ s přijatými nabídkami a po rozlepení obálek s celkovou cenou včetně DPH:

1

p.č.

Firma

Cena s DPH

1

GEONETT HRADEC KRÁLOVÉ spol. s.r.o., IČ:63219265

29 040,00

2

ADITIS s.r.o., nám.9 května, Boskovice, IČ:26290821

39 600,00

3

GB- geodezie spol. s r.o.,IČ:26271044

29 040,00

4

Ing. Iva Foltýnová ,Úvoz 149,IČ:75318482

42 500,00

5

Ing. Pavel Mátl-Agearch,IČ: 66583551

42 500,00

Bylo konstatováno, že nabídky č. 1 a 3 jsou totožné. Byl porovnán termín dokončení. U obou nabídek byl termín
dokončení do 31.5.2015. Jako poslední byly porovnány sankce. U obou firem byly totožné a to 100 Kč za každý
den prodlení. Na základě shodnosti bylo přistoupeno k losování. Jako dodavatel byla vylosována firma
GEONETT HRADEC KRÁLOVÉ spol. s.r.o., IČ:63219265
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvalujte jako dodavatele zaměření obce firmu GEONETT HRADEC KRÁLOVÉ spol.
s.r.o., IČ:63219265 v celkové ceně 29 040,00 Kč
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 31.1.2015

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

Krézek Vladimír: ….............................. ..........

Zastupitelé přítomní :

Mgr Jakešová Petra: ................................

Jakeš Jiří: …........ .................................

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

