Zápis

ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne: 28.2.2015 od 19,00 hod. v
budově obecního úřadu č.p. 29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka zahájila zasedání zastupitelstva obce /dále OZ/ a všechny přivítala.
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

Starostka konstatovala, 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 navrhla p. Jakeše Vladimíra a Ing. Vladislava Fice. Jako zapisovatel byla
navržena Mgr. Jakešová Petra. Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně
ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. Starostka přednesla návrh programu zasedání.
Navrhla zařadit do programu za bod 5, bod: volba členů finančního a kontrolního výboru. Dále
požádala 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. Stanovení odměny starostky
6. Diskuse
2/
OZ schvaluje rozšíření programu o bod: volba členů finančního a kontrolního výboru
Bod se zařazuje jako č. 6 programu.
3/
OZ schvaluje jako:
zapisovatele: Mgr. Jakešovou Petru
ověřovatele zápisu: Jakeše Vladimíra a Ing. Vladislava Fice
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:
Starostka přednesla zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva.
1/ Starostka informovala OZ o podané žádosti o dotaci na VPP a o dotaci na rekonstrukci kuchyně v
KD. Dále starostka informovala OZ o oznamovací povinnosti příležitostných prodejců lihovin a o
zdanění vyrobeného destilátu. Tyto informace byly také zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu.
OZ bylo informováno o ceně druhé popelnice na RD. Tato částka zůstává stejná jako v roce 2014
(1265 Kč).
2/ Starostka navrhla odměny členům OZ na měsíc březen.
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Usnesení č.2:
1/ Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání OZ
2/ OZ schvaluje tyto odměny členům zastupitelstva na měsíc březen:
Jakeš Vladimír: 240,00 Kč
Jakeš Jiří: 240,00 Kč
Ing. Janda Petr: 240,00 Kč
Ing. Krézek Vladimír: 240,00 Kč
Ing. Vladislav Fic: 240,00 Kč
Průběh hlasování o usnesení č. 2/1:
Průběh hlasování o usnesení č. 2/2:

Pro: všichni přítomní
Pro: všichni přítomní

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

Bod č.3 Projednání přijatých rozpočtových opatření:
Starostka seznámila OZ s přijatým rozpočtovým opatřením č. 2. (příloha č. 1).
Usnesení č.3:
Zastupitelstvo schvalujte rozpočtové opatření č. 2.
Průběh hlasování o usnesení č.3:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.4 Stanovení odměny místostarosty:
Na základě návrhu byla stanovena výše odměny místostarosty na 7 509 Kč. Starostka seznámila OZ

s povinnostmi místostarosty a agendou, kterou má na starosti (příloha č. 2).
Usnesení č.4:
Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu místostarosty ve výši 7 509 Kč.
Průběh hlasování o usnesení č.4:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.5 Stanovení odměny starostky:
Na základě návrhu byla stanovena výše odměny starostky na 12 500 Kč. Povinnosti starosty
(starostky) byly popsány a přiloženy k zápisu ze zasedání OZ ze dne 22.11.2014.
Usnesení č.5:
Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu starostky ve výši 12 500 Kč.
Průběh hlasování o usnesení č.5:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.6 Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Za nového člena finančního výboru byl za Mgr. Petru Jakešovou navržen Ing. Fic Vladislav.
Za nového člena kontrolního výboru byl za Mgr. Petru Jakešovou navržen Ing. Fic Vladislav.
Usnesení č.6:
Po volbě je složení finančního výboru následující: předseda je Ing. Petr Janda, členové jsou: Jakeš
Vladimír, Ing. Krézek Vladimír, Jakeš Jiří a Ing. Vladislav Fic.
Po volbě je složení kontrolního výboru následující: předseda Ing. Vladimír Krézek, členové jsou:
Jakeš Vladimír, Ing. Janda Petr, Jakeš Jiří a Ing. Vladislav Fic.
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Průběh hlasování o usnesení č.6:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva Obce Tišnovská
Nová Ves v 20,00 hod.
V Tiš. Nové Vsi dne 28.2.2015
....................................
Mgr. Jakešová Petra
starostka
Ověřovatelé:
Jakeš Vladimír: ….......................................

Ing. Vladislav Fic: ........................................

Zastupitelé přítomní:
Ing. Janda Petr: …...........................................

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

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

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