Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne: 2.2.2019 od 18:00
hod. v budově obecního úřadu (OÚ) č.p. 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka zahájila zasedání zastupitelstva obce /dále ZO/ a všechny přivítala.
Bod č. 1 Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Přítomni: Ing. Vladislav Fic: přítomen
Vojtěch Fic
: omluven
Jiří Jakeš
: přítomen
Vladimír Jakeš
: přítomen

Mgr. Jakešová Petra, Ph.D.: přítomen
Vítězslav Janda
: přítomen
Vladimír Krézek
: přítomen

Starostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
Obecního úřadu Tišnovská Nová Ves (TNV) a to nejméně sedm dní přede dnem konání
zasedání a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhla Vladimíra Krézka a Vladimíra Jakeše. Jako zapisovatel byla
navržena Mgr. Petra Jakešová, Ph.D. 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 obce schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání situace v lesích
3. Zpráva o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání zastupitelstva obce
4. Projednání přijatých rozpočtových opatření
5. Žádost ZŠ Žďárec o finanční příspěvek na dokrytí nákladů
6. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
7. Různé
2/ Zastupitelstvo obce schvaluje jako:
zapisovatele: Mgr. Jakešovou Petru, Ph.D.
ověřovatele zápisu: Vladimíra Krézka a Vladimíra Jakeše
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 Projednání situace v lesích:
Starostka přivítala zástupce Mysliveckého spolku Tišnovská Nová Ves p. Sedmidubského, p.
Jaroše a p. Babičku a dále požádala místostarostu obce p. Krézka a Ing. Fice o uvedení do
problému. Místostarosta poděkoval mysliveckému spolku za brigádu v Pekelné hoře, dále
poděkoval p. Richterovi, p. Kopřivovi, p. Sedlákovi a p. Hladíkovi za umožnění skládkování
vytěženého obecního dřeva na jejich pozemcích. Dále konstatoval, že eviduje škody
způsobené zvěří v obecních lesích, ale ty prozatím nejsou prioritou, větším problémem v
obecních lesích je poškození porostu kůrovcem. Ing. Fic uvedl, že v jeho vlastnictví převažují
lesní porosty s mladou výsadbou, kvůli poškození porostu kůrovcem bude asi 40 % výměry
holina, do konce roku 2018 budoval nové oplocenky i realizoval nátěry stromků, výsadba
nových lesních stromků je finančně náročná, za ochranu lesa zaplatil asi 40 tis. Kč.
Oplocenky bude udržovat, bude realizovat i nátěry stromků, ale když oplocenka nevydrží, tak
ji odstraní. V případě, že se vyskytnou škody na mladém porostu způsobené zvěří, bude
požadovat proplacení škod. Ing. Fic požádal Myslivecký spolek Tišnovská Nová Ves o snížení
stavu zvěře, aby zasazené stromky vzrostly. K situaci v lesích se za myslivecký spolek
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vyjádřil pan Sedmidubský, který uvedl, že normovaný stav spárkaté zvěře na honitbu je 40 ks,
na katastrální území TNV je to asi 20 ks srnců. Minimální stav může být 12 ks srnců, ale v
případě, že početní stavy nedodrží, hrozí jim sankce, přičemž normovaný stav může snížit
pouze nadřízený orgán. Rovněž sdělil, že na jaře 2019 plánují zjistit skutečný počet zvěře.
Zástupci mysliveckého spolku přislíbili, že navýší počet odstřelů spárkaté zvěře o 2 kusy.
Starostka obce poděkovala zástupcům mysliveckého spolku za účast na jednání a vstřícný
přístup k řešení tohoto problému.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce bere zprávy všech přítomných na vědomí.
Průběh hlasování o usnesení č. 2:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 3 Zpráva o činnosti obecního úřadu:
Starostka přednesla zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního
zastupitelstva.
1/ Starostka informovala ZO o probíhajících pozemkových úpravách v k.ú. TNV a seznámila
je s vypracovaným plánem společných zařízení (př. 1). Dále informovala, že dne 19.1.2019 se
uskutečnila pracovní schůzka, na které se projednala rekonstrukce křižovatky pod pilou a
rozšíření stávající asfaltové cesty (př. 2). Na základě této schůzky vypracoval p. Pospíšil
návrh rozšíření nájezdu na cestu VC16, rozšíření stávající cesty VC16 a vytyčení nového
pozemku pro kříž (př. 3).
2/ Dále starostka obce předložila návrh nové parcely vedle kulturního domu, která by byla
vytyčená, pro případně přesunutí kříže, který nyní stojí u kulturního domu. Zastupitelstvo
navrhlo rozšíření parcely (př. 4), v případě, že by rozšíření nebylo možné, souhlasí s
navrženou parcelou od p. Pospíšila (př. 5).
Usnesení č. 3:
1/ Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením nájezdu na cestu VC16, rozšíření stávající
cesty VC16 a vytyčení nového pozemku pro kříž (př. 3).
2/ Zastupitelstvo obce navrhuje rozšíření parcely u kulturního domu, v případě, že by
rozšíření nebylo možné, souhlasí s navrženou parcelou od p. Pospíšila (př. 5).
Průběh hlasování o usnesení č. 3/1:
Průběh hlasování o usnesení č. 3/2:

Pro: všichni přítomní
Pro: všichni přítomní

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

Bod č. 4 Projednání přijatých rozpočtových opatření:
Starostka seznámila ZO s přijatým rozpočtovým opatřením č. 9/2018 (př. 6).
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2018.
Průběh hlasování o usnesení č. 4:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 5 Žádost ZŠ Žďárec o finanční příspěvek na dokrytí nákladů:
Starostka informovala ZO o schůzce, která se uskutečnila 18.1.2019 v ZŠ Žďárec, na které
byli přítomni zástupci učitelského sboru, dále zástupci obce Žďárec, obce Řikonín, obce
Rojetín a obce Vratislávky. Na schůzce byli přítomni seznámeni s rozpočtem školy na rok
2019, kdy vlivem snížení počtu žáků jsou přidělené prostředky od Ministerstva školství nižší,
než jsou skutečné výdaje. Předpokládaná částka, která by měla chybět na provoz ZŠ Žďárec
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je 1 800 000,- Kč (př. 7). Starosta obce Žďárec p. Jaroslav Valík požádal přítomné o
prodiskutování vzniklé situace na zasedání zastupitelstva jednotlivých obcí a požádal o
případný finanční příspěvek. Starostka obce navrhla finanční příspěvek ve výši 200 000,- Kč
a poté otevřela diskuzi. Zastupitelé po diskuzi odsouhlasili výši finančního příspěvku.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje pro Základní školu Žďárec finanční příspěvek ve výši
200 000,- Kč.
Průběh hlasování o usnesení č. 5:

Pro: 5

Proti: 0 Zdržel se: 1 (Krézek)

Bod č. 6 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru:
Pan Jiří Jakeš seznámil přítomné s činností finančního a kontrolního výboru (př. 8).
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
Průběh hlasování o usnesení č. 6:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 7 Různé:
1/ Starostka upozornila ZO, že obrat obce za předchozích 12 měsíců se pohybuje ve výši cca
950 000,- Kč, v případě že obrat přesáhne 1 mil. Kč, stane se obec plátcem DPH.
2/ Starostka informovala ZO, že geometrické plány obce se všemi souhlasnými prohlášeními,
které měla zpracovat společnost Geonett Hradec Králové, nebyly provedeny (př. 9).
Společnost Geonett Hradec Králové neplní podmínky smlouvy, a proto starostka obce
navrhuje odstoupení od smlouvy a uplatnění všech sankcí, dále navrhuje oslovit JUDr.
Pavlase, který již obec v tomto případu zastupoval, aby učinil odpovídající právní kroky.
Usnesení č. 7:
1/ Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí
2/ Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od smlouvy se společností Geonett Hradec
Králové a pověřuje JUDr. Pavlase k zastupování obce.
Průběh hlasování o usnesení č. 7/1:
Průběh hlasování o usnesení č. 7/2:

Pro: všichni přítomní
Pro: všichni přítomní

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

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce
Tišnovská Nová Ves ve 20:30 hod.
V Tišnovské Nové Vsi dne 2.2.2019
Zápis byl vyhotoven dne 6.2.2019
...............................………..
Mgr. Petra Jakešová, Ph.D.
starostka
Ověřovatelé:
Vladimír Krézek …..............................
Dne: 6.2.2019

Vladimír Jakeš: .........................................
Dne: 6.2.2019
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