Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne: 19.7.2019 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 7 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. Informace z členské schůze DSO Tišnovsko
4. Projednání žádosti – p. Marvan
5. Projednání žádosti – manželé Ourodovi
6. Projednání smlouvy o spolupráci – společný nákup el. energií
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 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 uskutečnil nátěr lesních stromků (př. 1) a byla
provedena oprava lesní cesty (př. 2). Dále byla opravena místní komunikace ke Žďárci (př. 3),
a také starostka obce informovala o výměně počítače (př. 4).
2/ Starostka dále informovala ZO o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
(př. 5).
3/ Starostka také informovala ZO o telefonické žádosti Ing. Trumma o prodloužení
vypracování geometrických plánů obce o 2 měsíce. Starostka obce konzultovala žádost s
právním zástupcem obce JUDr. Pavlasem, který navrhl, aby Ing. Trumm podal žádost
písemně na adresu právního zástupce. Po obdržení žádosti JUDr. Pavlas kontaktuje právního
zástupce Ing. Trumma, společně navrhnou řešení a o dalším postupu bude JUDr. Pavlas
neprodleně informoval starostku obce. Starostka dále konstatovala, že případné prodloužení
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termínu, by mělo být ošetřeno dodatkem k dohodě o narovnání, jehož obsahem by měla být
vyšší smluvní pokuta za nedodržení původního termínu.
Usnesení č. 2:
1/ Zastupitelstvo obce souhlasí s provedenými lesními pracemi i provedenými opravami,
zastupitelstvo obce bere zprávy na vědomí.
2/ Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
3/ Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí a souhlasí s navrženým postupem.
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 Informace z členské schůze DSO Tišnovsko:
Starostka přednesla zprávu z členské schůze DSO Tišnovsko ze dne 12.6.2019, dále
seznámila ZO se Závěrečným účtem DSO Tišnovsko za rok 2018 (př. 6).
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
Průběh hlasování o usnesení č. 3:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 4 Projednání žádosti – p. Marvan:
Starostka seznámila ZO s žádostí p. Marvana o odkupu zastavěné plochy pod chatou ev.č. 3 a
odkupu okolní související plochy kolem chaty (př. 7). Dále starostka seznámila ZO s dotazem
p. Marvana na příjezd k chatě. Starostka poté otevřela diskuzi. Při diskuzi bylo upozorněno,
že v blízkosti chaty se nachází nežádoucí předměty (poškozená kůlna, staré železo, rozbité
kameninové potrubí), který byl měl p. Marvan odstranit. V rámci diskuze bylo konstatováno,
že obec nebrání nájemci v příjezdu k pronajatému pozemku po obecních cestách, obecní cesty
jsou veřejně přístupné, avšak obecní cesty nevedou až k chatě p. Marvana, tudíž se p. Marvan
musí domluvit s vlastníky sousedních pozemků na umožnění průjezdu k nemovitosti sám.
Součinnost obce není potřebná. Závěrem diskuze bylo navrženo přesunutí projednání žádosti
na příští zasedání zastupitelstva obce, aby mohla být zjištěna možná hodnota zastavěného
pozemku a cena za m2 souvisejícího lesního pozemku, přičemž bude osloven i p. Marvan, aby
navrhl cenu za zastavěnný pozemek a související plochu.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce přesouvá žádost p. Marvana na následující zasedání zastupitelstva
obce a pověřuje starostku obce za účelem kontaktování p. Marvana ve věci odstranění
nežádoucích předmětů z obecního pozemku v okolí chaty.
Průběh hlasování o usnesení č. 4:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 5 Projednání žádosti – manželé Ourodovi:
Starostka seznámila ZO s žádostí o souhlas s provedením výkopu přes obecní komunikaci za
účelem napojení rodinného domu č.p. 48 na obecní kanalizaci (př. 8). Po diskuzi bylo
navrženo schválení žádosti.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výkopem přes místní komunikaci za předpokladu, že po
dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu na náklady stavebníka.
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Dále zastupitelstvo obce souhlasí s napojení domovní ČOV do obecní kanalizace za
podmínek správného připojení a provozování dle pravidel vodoprávního úřadu, dále je
vlastník domovní ČOV povinen provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby
odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize
domovní ČOV a následně tyto revize předat obecnímu úřadu.
Průběh hlasování o usnesení č. 5:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 6 Projednání smlouvy o spolupráci – společný nákup el. energií:
Starostka seznámila ZO s návrhem smlouvy o spolupráci s obcí Blatnička za účelem
společného nákupu silové elektřiny na rok 2020 (př. 9).
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička za účelem
společného nákupu silové elektřiny na rok 2020.
Průběh hlasování o usnesení č. 6:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 7 Různé:
1/ Místostarosta obce informoval ZO o nákupu nátěrů na lesní stromky, nátěry se již nebudou
vyrábět, jejích náhrady budou výrazně dražší a také informoval ZO o nákupu srpů a mačet na
práci v obecním lese. Dále místostarosta informoval ZO o objednání kontejneru na tříděný
odpad (plast 2x a papír 1x), kontejnery dodají Technické služby Velká Bíteš a to bezplatně.
2/ Starostka navrhla ZO oslovit pojízdnou prodejnu masa z Bobrové o rozšíření prodeje i do
TNV. Dále navrhla, aby se velkoobjemový kontejner využíval i na bioodpad, tuto službu by
mohl zajišťovat p. Martin Pestr.
Usnesení č. 7:
1/ Zastupitelstvo obce bere zprávy na vědomí.
2/ Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhy a pověřuje starostku obce kontaktováním
pojízdné prodejny a zjištěním bližších informací o svozu bioodpadu.
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 19.7.2019
Zápis byl vyhotoven dne 24.7.2019
...............................………..
Mgr. Petra Jakešová, Ph.D.
starostka
Ověřovatelé:
Vladimír Krézek …..............................
Dne: 24.7.2019

Vladimír Jakeš: .........................................
Dne: 24.7.2019
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