Zápis
ze zasedání Zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne 19.9.2019 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. Navrhla zařadit do programu za bod 5 - bod: Zpráva o činnosti finančního
a kontrolního výboru. 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. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tišnovská Nová Ves - Stanovení priorit pro
realizaci opatření navržených v rámci Plánu společných zařízení
3. Zpráva o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání zastupitelstva obce
4. Projednání přijatých rozpočtových opatření
5. Projednání žádosti Českého svazu včelařů
6. Různé
2/ ZO schvaluje rozšíření programu o bod: Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.
Bod se zařazuje jako č. 6 programu.
3/ ZO 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:
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 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tišnovská Nová Ves - Stanovení priorit
pro realizaci opatření navržených v rámci Plánu společných zařízení:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves se seznámilo s návrhem opatření, která by měla být
prioritně realizována v rámci realizace společných zařízení po ukončení KoPÚ.
V souladu s §12 odst. 1 zákona 139/2002 Sb. byly sborem zástupců vlastníků nastaveny
priority realizací a předloženy zastupitelstvu k projednání a schválení. Pozemkový úřad na
základě projednání se zastupitelstvem a sborem stanoví s ohledem na potřeby vlastníků
pozemků a se zřetelem na finanční zajištění postup realizace společných zařízení.
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Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves schvaluje soupis opatření, která budou
pozemkovým úřadem prioritně realizována v rámci realizace společných zařízení po
dokončení komplexních pozemkových úprav.
Příloha č. 1: Výčet prioritních opatření
Průběh hlasování o usnesení č. 2:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 3 Zpráva o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání zastupitelstva obce:
Starostka přednesla zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního
zastupitelstva.
1/ Starostka informovala ZO o uskutečněné brigádě na úklid KD, a také brigádě na odstranění
garáže u KD a položení dlažby u hasičské zbrojnice, dále podala informaci o konání tradiční
pouti dne 10.8.2019. Starostka poděkovala všem občanům za vykonanou práci.
2/ Dále starostka informovala o stavebních pracích a opravách provedených v obci – umístění
jímky na dešťovou vodu u KD (př. 2, 3), oprava veřejného osvětlení u RD pí. Machátové a
oprava elektrického vedení ve skladu u autobusové čekárny.
3/ Starostka požádala místostarostu obce o krátkou informaci k opravě, případnému nákupu
hasičské sirény. Místostarosta obce přednesl zjištěné možnosti, přičemž v diskuzi bylo
navrženo opravit stávající sirénu, pokud to nebude možné, zakoupit podobný typ sirény.
Místostarosta obce ještě také doplnil informace k výměně sloupu veřejného osvětlení na
Mérově. V diskuzi bylo navrženo dřevěný sloup vyměnit za betonový s betonovým základem
a příslušné elektrické vedení umístit do země. Některé práce se realizují formou brigád a část
prací bude zadána specializovaným firmám.
4/ Starostka dále informovala ZO o podepsání dodatku k dohodě o narovnání se společností
GEONETT Hradec Králové, přičemž nově stanovený termín pro dokončení díla je
15.10.2019, smluvní pokuta za nedodržení termínu byla stanovena na 300 Kč za každý den
prodlení (př. 4).
5/ Starostka informovala ZO o závěrečném jednání KoPÚ, které se uskutečnilo dne 28.8.2019
a seznámila ZO s dalším průběhem pozemkových úprav, dále sdělila ZO předpokládaný
termín dílčího přezkoumání hospodaření obce.
6/ Dále starostka seznámila ZO s cenou za odvoz bioodpadu – cena za kontejner 2400 Kč +
DPH. Do kontejneru lze ukládat trávu, listí a větve max. 20 cm dlouhé. Po diskuzi bylo
konstatováno, že stanovené podmínky ukládání bioodpadu nejsou možné garantovat, proto
tuto službu nebudeme využívat.
7/ Starostka přednesla odpověď p. Marvana (př. 5) na odkup pozemku pod chatou ev.č. 3 (par.
č. 733/2) a dále stanovisko p. Marvana k nežádoucím předmětům, které se nacházejí v
blízkosti chaty, od kterých se p. Marvan distancoval. Starostka poté otevřela diskuzi, ve které
bylo navrženo obecní pozemek par. č. 733/2 neprodávat s tím, že využívání tohoto pozemku
bude nadále upraveno nájemní smlouvou. Dále bylo navrženo odstranění nežádoucích
předmětů, které se nacházení na obecním pozemku na náklady obce.
8/ Starostka navrhla skácení lípy u obecního úřadu, důvodem skácení je velikost a zdravotní
stav stromu, který se nachází bezprostředně u místní komunikace a současně v těsné blízkosti
budovy obecního úřadu (pozemek par. č. 40/1) a soukromé nemovitosti na pozemku par. č.
54/4. Uvedená dřevina by mohla ohrozit zdraví občanů, způsobit škody na majetku a ohrozit
bezpečnost silničního provozu. Po skácení dřeviny bude na pozemku zajištěna náhradní
výsadba 1 ks stromu. Dále starostka sdělila, že podá žádost o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les na MěÚ Tišnov – Odbor životního prostředí.
9/ Dále starostka seznámila ZO s žádostí místních občanů o podporu na kulturní akci (př. 6),
která se bude konat v KD. V diskuzi bylo navrženo pomoci organizátorům s propagací akce
formou sms zpráv pro spoluobčany a rozesláním pozvánky do okolních obcí, dále bylo
navrženo bezplatný pronájem KD a pomoc při přípravě kulturní akce v KD.
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10/ Starostka obce požádala p. Vítězslava Jandu o shrnutí zjištěných informací k opravě
rybníku. p. Janda kontaktoval Ing. Beneše ze společnosti TVORBA KRAJINY s.r.o. Ing.
Beneš zjišťuje, jestli oprava rybníku je reálná i s možností využití příslušného dotačního
titulu. O dalším zjištění bude p. Janda neprodleně informovat ZO. Dále ještě sdělil, že v
rybníku již není voda.
Usnesení č. 3:
1/ Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
2/ Zastupitelstvo obce souhlasí s provedenými stavebními pracemi i provedenými
opravami, zastupitelstvo obce bere zprávy na vědomí.
3/ Zastupitelstvo obce bere zprávy na vědomí a souhlasí s navrženým postupem – oprava
stávající sirény, případný nákup podobného typy sirény, dřevěný sloup veřejného
osvětlení vyměnit za betonový s betonovým základem a příslušné elektrické vedení
umístit do země.
4/ Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
5/ Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
6/ Zastupitelstvo obce nesouhlasí s ukládáním bioodpadu do velkoobjemového
kontejneru.
7/ Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem obecního pozemku par. č. 733/2, využívání
tohoto pozemku bude nadále upraveno nájemní smlouvou a odstranění nežádoucích
předmětů, které se nacházení na obecním pozemku, bude provedeno na náklady obce.
8/ Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí, souhlasí s podáním žádosti na MěÚ Tišnov, v
případě schválení žádosti, souhlasí se skácením lípy u obecního úřadu a výsadbou
nového stromu.
9/ Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí a souhlasí s navrženým postupem.
10/ Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
Průběh hlasování o usnesení č. 3/1:
Průběh hlasování o usnesení č. 3/2:
Průběh hlasování o usnesení č. 3/3:
Průběh hlasování o usnesení č. 3/4:
Průběh hlasování o usnesení č. 3/5:
Průběh hlasování o usnesení č. 3/6:
Průběh hlasování o usnesení č. 3/7:
Průběh hlasování o usnesení č. 3/8:
Průběh hlasování o usnesení č. 3/9:
Průběh hlasování o usnesení č. 3/10:

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

Proti: 0 Zdržel se: 0
Proti: 0 Zdržel se: 0
Proti: 0 Zdržel se: 0
Proti: 0 Zdržel se: 0
Proti: 0 Zdržel se: 0
Proti: 0 Zdržel se: 0
Proti: 0 Zdržel se: 0
Proti: 0 Zdržel se: 0
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. 2/2019 (př. 7), 3/2019 (př. 8) a
4/2019 (př. 9)
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019, 3/2019 a 4/2019.
Průběh hlasování o usnesení č. 4:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 5 Projednání žádosti Českého svazu včelařů:
Starostka informovala ZO o žádosti o finanční příspěvek na podporu včelařství pro Český
svaz včelařů, základní organizaci Dolní Loučky, IČO: 71219650 (př. 10). Navrhla poskytnou
finanční dar ve výši 4 tis. Kč.
3

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na podporu včelařství pro Český svaz
včelařů, základní organizaci Dolní Loučky, IČO: 71219650 ve výši 4 tis. Kč.
Průběh hlasování o usnesení č. 5:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 6 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru:
Pan Jiří Jakeš seznámil přítomné s činností finančního a kontrolního výboru (př. 11, 12).
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
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 ve 21:00 hod.
V Tišnovské Nové Vsi dne 19.9.2019
Zápis byl vyhotoven dne 22.9.2019
...............................………..
Mgr. Petra Jakešová, Ph.D.
starostka
Ověřovatelé:
Vladimír Krézek …..............................
Dne: 22.9.2019

Vladimír Jakeš: .........................................
Dne: 22.9.2019
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