Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne: 14.2.2015 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
: přítomen
Jakeš Vladimír
: přítomen
Jakeš Jiří
: přítomen
Ing. Krézek Vladimír : přítomen

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.
.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. Starosta přednesl návrh programu zasedání. Sdělil, že na základě pracovního vytížení se dle
§ 103 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích se vzdává funkce starosty. Navrhl zařadit do programu za bod 3
bod: volba starosty. Dále požádal přítomné o další připomínky k navrženému programu.
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. Stanovení odměny místostarosty
5. Diskuse
2/
OZ schvaluje rozšíření programu o bod : volba starosty
Bod se zařazuje jako č. 4 programu.
3/
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:
Průběh hlasování o usnesení č. 1/3:

Pro: všichni přítomní
Pro: 6
Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0
Proti: 0 Zdržel se: p. Janda
Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.2 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Odstupující starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva
1. Odstupující starosta informoval OZ o podané žádosti o dotaci na dětské hřiště a podané výpovědi na
internetové připojení z důvodu přechodu k novému poskytovateli.Byl požádán stolař p. Koťa k podání
nabídky na zhotovení knihovny z důvodu poškození původní knihovny červotočem. Dále byl obci předán
geometrický plán zaměření první části obce. Byla odeslána na KU smlouva s SDH Tišnovská Nová Ves na
prodej pozemků.
Usnesení č.2:
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO
Průběh hlasování o usnesení č. 2/1 :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.3 :Projednání přijatých rozpočtových opatření
Odstupující starosta seznámil OZ s přijatým rozpočtovým opatřením č. 1. (příloha č. 1)
Usnesení č.3.
Zastupitelstvo schvalujte rozpočtové opatření č. 1.
Průběh hlasování o usnesení:

Pro: všichni přítomní
1

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.4 volba starosty
Na základě sdělení odstupujícího starosty Ing. Vladislava Fice, že se na základě pracovního vytížení, dle § 103
odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, vzdává funkce starosty, proběhly tajné volby nového starosty s tímto
výsledkem:
Mgr. Jakešová Petra: 6 hlasů

Ing. Petr Janda: 1 hlas

Usnesení č.4
V tajné volbě byla zvolena starostkou obce p. Mgr. Petra Jakešová.
Průběh hlasování o usnesení:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.5Stanovení odměny zastupitele
Na základě návrhu byl tento bod přeložen na další zasedání OZ
Usnesení č.5
Zastupitelstvo schvaluje přesun stanovení odměny zastupitele na další zasedání OZ.
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 14.2.2015
....................................
Mgr. Jakešová Petra
starostka
Ověřovatelé:
Jakeš Vladimír: ….......................................

Zastupitelé přítomní:
Ing. Vladislav Fic: ................................

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

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

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

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