Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne: 24.5.2019 od 19:00
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
: přítomen
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 obce 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. Zpráva o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání zastupitelstva obce
3. Posouzení a hodnocení nabídek k zakázce malého rozsahu – otevírání obálek
4. Spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2019
5. 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 Zpráva o činnosti obecního úřadu:
Starostka přednesla zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního
zastupitelstva.
1/ Starostka informovala ZO o činnostech v obecních lesích, přičemž stále probíhá těžba
stromů napadených kůrovcem, dále se uskutečnila výsadba lesních stromků (př. 1) a byla
provedena oprava lesní cesty (př. 2). Dále bylo v obci provedeno zametení místních
komunikací (př. 3). Dále starostka obce informovala o výměně ohřívače vody v KD (př. 4) a
čištění odpadů na OÚ (př. 5). Starostka také informovala ZO o opravě požární stříkačky (př.
6).
2/ Dále starostka obce informovala ZO o objednání opravy výtluků na místní komunikaci
mezi TNV a Žďárcem. Opravu menších výtlků, nerovnosti zajistí obec Žďárec.
3/ Starostka informovala ZO o předpokládaných cenách za vyhotovení pasportů při zapojení
se do dotační výzvy č. 92, kterou organizačně zajistí DSO Tišnovsko. Předběžná cena
zpracování pasportu komunikací by byla 6 tis. Kč, pasport kanalizace by stál 10 – 15 tis. Kč,
dle délky vedení kanalizace.
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Usnesení č. 2:
1/ Zastupitelstvo obce souhlasí s provedenými lesními pracemi i provedenými opravami,
zastupitelstvo obce bere zprávy na vědomí.
2/ Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým postupem a zastupitelstvo obce bere zprávy
na vědomí.
3/ Zastupitelstvo obce souhlasí se zapojením se do dotační výzvy č. 92, kterou
organizačně zajistí DSO Tišnovsko, a také souhlasí s vypracováním pasportu
komunikací a pasportu kanalizace.
Průběh hlasování o usnesení č. 2/1:
Průběh hlasování o usnesení č. 2/2:
Průběh hlasování o usnesení č. 2/3:

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. 3 Posouzení a hodnocení nabídek k zakázce malého rozsahu – otevírání obálek:
Starostka informovala ZO, že k účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu
„Přístavba garáže s obecním skladem - stavební práce“ byli elektronicky (mailem) vyzváni
dne 2.5.2019 - 3 dodavatelé, kteří spolu s výzvou pro podání nabídky obdrželi zadávací
dokumentaci. Zároveň byla výzva se zadávací dokumentaci vyvěšena na stránkách obce
Tišnovská Nová Ves. Nabídky ve výběrovém řízení předložili:
Název dodavatele, adresa, IČO:
Tomáš Hladík, Řikonín 8, 594 51 Křižanov, IČO:
73867411
TVM stavby s.r.o., náměstí 5. května 1390, 666
02 Předklášteří, IČO: 06331807
Jiří Hejtmánek, Šikulova 1380, 666 02
Předklášteří, IČO: 73836761
Jaroslav Toužín, Drahonín 48, Doubravník 592
61, IČO: 75825121

Datum doručení
nabídky:
23.5.2019

Čas doručení
nabídky:
17:00

23.5.2019

17:20

24.5.2019

8:00

Nedoručeno

Nedoručeno

Starostka informovala ZO, že všechny nabídky byly podány písemně v řádně uzavřené obálce
označené názvem veřejné zakázky. Starostka obce dále otevřela nabídky v pořadí, v jakém
byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Hodnocené nabídky ve výběrovém
řízení byly následující:
Název dodavatele, adresa, IČO:
Tomáš Hladík, Řikonín 8, 594 51
Křižanov, IČO: 73867411
TVM stavby s.r.o., náměstí 5. května 1390,
666 02 Předklášteří, IČO: 06331807
Jiří Hejtmánek, Šikulova 1380, 666 02
Předklášteří, IČO: 73836761

Nabídková cena
v Kč (bez DPH):
704 260,08

Pořadí dle nejnižší
nabídkové ceny:
2

658 299,21

1

767 069,05
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Starostka obce informovala ZO, že předložené nabídky budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti, dle nejnižší nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla
vybrána nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou 658 299,21 v Kč bez DPH. Dále byl
posouzen návrh smlouvy o dílo, kde ZO doplnili čl. 3 Předmět smlouvy o formulaci „Veřejná
zakázka malého rozsahu“.
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Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
„Přístavba garáže s obecním skladem - stavební práce“ společnost TVM stavby s.r.o.,
náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří, IČO: 06331807. Dále zastupitelstvo obce
schvaluje návrh smlouvy o dílo s doplněním čl. 3 a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Průběh hlasování o usnesení č. 3:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 4 Spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2019:
Starostka informovala ZO o příspěvku do systému spolufinancování sociálních služeb v síti
ORP Tišnov pro rok 2019 (př. 7). Po diskuzi bylo navrženo schválení finančního příspěvku na
sociální služby v síti ORP Tišnov pro rok 2019 ve výši 7 100,- Kč a dále bylo navrženo
schválení uzavření smlouvy o příspěvek na sociální služby v síti ORP Tišnov pro rok 2019
(př. 8).
Usnesení č. 4:
1/ Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves schvaluje příspěvek na spolufinancování
sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2019 ve výši 7 100,- Kč.
2/ Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves schvaluje uzavření smlouvy o příspěvku a
zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov
pro rok 2019 s městem Tišnovem.
Průběh hlasování o usnesení č. 4/1:
Průběh hlasování o usnesení č. 4/2:

Pro: všichni přítomní
Pro: všichni přítomní

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

Bod č. 5 Různé:
1/ Zastupitel p. Janda informoval ZO o špatném technickém stavu sloupu na Mérově, na
kterém je umístěno veřejné osvětlení. Dále informoval o množství vody v obecním rybníce a
navrhl, že zajistí firmu, která vyhodnotí možnosti opravy rybníku.
2/ Místostarosta obce p. Krézek informoval ZO o časové náročnosti zajištění všech úkonů
vztahujících se k hospodaření v obecních lesích, které již není možné z jeho strany vykonávat
ve volném čase, přičemž jeho řádné zaměstnání neumožňuje souběžně vykovávat obě
činnosti. Po diskuzi bylo navrženo, aby se p. Krézek stal zaměstnancem obce.
Usnesení č. 5:
1/ Zastupitelstvo obce bere zprávy na vědomí, zastupitelstvo obce souhlasí s výměnou
sloupu. Dále zastupitelstvo obce souhlasí, aby p. Janda zajistil firmu, která vyhodnotí
možnosti opravy rybníku.
2/ Zastupitelstvo obce souhlasí, aby se zastupitelem Vladimírem Krézkem byl uzavřen
pracovní poměr.
Průběh hlasování o usnesení č. 5/1:
Průběh hlasování o usnesení č. 5/2:

Pro: všichni přítomní Proti: 0 Zdržel se: 0
Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 1 (Krézek)

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce
Tišnovská Nová Ves ve 20:30 hod.
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V Tišnovské Nové Vsi dne 24.5.2019
Zápis byl vyhotoven dne 31.5.2019
...............................………..
Mgr. Petra Jakešová, Ph.D.
starostka

Ověřovatelé:
Vladimír Krézek …..............................
Dne: 31.5.2019

Vladimír Jakeš: .........................................
Dne: 31.5.2019
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