Zápis

ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne: 14.3.2015 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 : omluven

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.
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. Projednání kanalizační přípojky
5. Diskuse
2/
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:

Pro: všichni přítomní
Pro: všichni přítomní

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 registraci žadatele o finanční podporu z rozpočtových
prostředků Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích, dále starostka vypracovala návrh na
smlouvu na geometrický plán obce s firmou Geonett Hradec Králové.
Starostka informovala OZ o přijetí nové administrativní pracovnice, kterou se stala sl. Ivana
Remerová. Byla s ní sepsána dohoda o pracovní činnosti s nástupem od 2. 3. 2015. Dohoda o pracovní
činnosti se stávající admin. pracovnicí p. Drahomírou Jakešovou bude ukončena k 31. 3. 2015. Během
měsíce března bude předána agenda nové admin. pracovnici.
Starostka dále informovala OZ o kontrole finanční podpory na hospodaření v lesích, která proběhla
5. 3. 2015, během kontroly nebyly zjištěny závady. Dále starostka informovala o schůzce s
restaurátorem p. Staňkem a Mgr. Matulíkovou. Předmětem schůzky bylo upřesnění prací na

rekonstrukci oltáře a příslušenství - předmětu smlouvy o dílo. S p. Staňkem byl sepsán
předávací protokol a část díla bylo odvezeno do ateliéru restaurátora.
2/ Starostka navrhla odměny členům OZ na měsíc duben.
3/ Starostka informovala OZ o žádosti p. Balažíkové na výměnu podlahy v obecním bytě. Stávající
plovoucí podlaha v kuchyni by byla vyměněna za dlažbu. Po diskuzi bylo navrženo, že p. Balažíková
zajistí nákup dlažby po předchozím schválení ceny materiálu. Také zajistí firmu, která dlažbu položí.
Materiál i práci zaplatí Obec Tišnovská Nová Ves.
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4/ Starostka informovala OZ o žádosti Mysliveckého sdružení Tišnovská Nová Ves o umístění
mysliveckého posedu na obecní pozemek. Po diskuzi bylo toto umístění zamítnuto.
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 duben:
Jakeš Vladimír: 240,00 Kč
Jakeš Jiří: 240,00 Kč
Ing. Janda Petr: 240,00 Kč
Ing. Krézek Vladimír: 0 Kč
Ing. Vladislav Fic: 240,00 Kč
3/ OZ bere na vědomí zprávu starostky k tomuto bodu, souhlasí s výměnou podlahy a souhlasí
s navrhovaným postupem.
4/ OZ bere na vědomí zprávu starostky k tomuto bodu a souhlasí se zamítnutím umístění posedu
na obecní pozemek.
Průběh hlasování o usnesení č. 2/1:
Průběh hlasování o usnesení č. 2/2:
Průběh hlasování o usnesení č. 2/3:
Průběh hlasování o usnesení č. 2/4:

Pro: všichni přítomní
Pro: všichni přítomní
Pro: všichni přítomní
Pro: všichni přítomní

Proti: 0
Proti: 0
Proti: 0
Proti: 0

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

Bod č. 3 Projednání přijatých rozpočtových opatření:
Starostka seznámila OZ, že od posledního zasedání OZ nedošlo k novým rozpočtovým opatření.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starostky.
Průběh hlasování o usnesení č.3:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 4: Projednání kanalizační přípojky:
Starostka informovala OZ o žádosti p. Ondřeje Píši na vypouštění odpadní vody z domovní čističky
odpadních vod do obecní kanalizace. Pro toto vypouštění by se musela zřídit kanalizační přípojka,
která by také mohla sloužit pro obecní parcely č. 560/3 a 560/13.
Usnesení č. 4:
Po diskuzi OZ navrhlo a pověřilo starostku obce o kontaktování projektanta, který by
vyhodnotil danou situaci, navrhl postup řešení situace a předložit předběžnou cenu projektu.
Průběh hlasování o usnesení č. 4:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva Obce Tišnovská
Nová Ves ve 20,00 hod.
V Tiš. Nové Vsi dne 14.3.2015
....................................
Mgr. Jakešová Petra
starostka
Ověřovatelé:
Jakeš Vladimír: ….......................................

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

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

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