Obec Tavíkovice

Zápis z 5. veřejného zasedání ZO ze dne 25.04.2019

ZÁPIS
z 5, veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 25.04.2019
od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v TavÍkovicÍch.
Pan starosta vladimir Tesař (dále jen předsedající) jako svolavatel tohoto zasedání přivítal přítomné zastupitele a pň'tomné
občany v 18:00 hod. Konstatoval, Že zasedání bylo řádně svoláno a informace o místě, době a navrženém programu zasedání
zastupitelstva obce byly zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu Tavíkovice a na elektronické desce obce Tavíkovice.
Pan starosta následně přečetl jména přítomných zastupitelů dle prezenční listiny.
Přítomni dle prezenční listiny: Vladimir Tesař, Dagmar Pešíková, Veronika Ambrozková, josef Kopeček, Michal KIÍčnĹk,
Hana Krejčová, jiří Burda
Hosté: p. Benesch
Omluverú: --Nepň'omni: —-

zahQjenI - vQ|ba QvěřQv@telů zápisu
Předsedajkí konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Volba ověřovatelů zápisů
Ověibvatelé zápisu byli navrženi Dagmar pešiková a Hana Krejčová

·

Usnesení G, ĺ

ZO schválilo ověibvate/e záptku Dagmar Pešíkovou a Hanu Krejčovou.
Pňbmno Č/enáZO: 7
PňĹK)mlhky: —
H/asuvám? PRO: 7

PRO77: --

ZDRŽEL SE: ---

Usnesenič. 1 bylo schváleno.

Prpqrqm zasedání:
1.

Úpravna vody, ČOV

2.

Finanční dotace z rozpočtu obce Tavíkovice - FC Tavíkovice

3.

Rozpočtové opatřeni Č. 1/2019

4.

prodej části nemovitého majetku obce Tavíkovice, parcela č. 874/43 v k.ú. Tavíkovice

5.

Různé

6.

Diskuze

7.

Závěr

zahájeni18:00 hod.

1

Ukončeni 19:50 hod.
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G. 2

»stumtelstvo obce schválilo program 5. veiéjného zasedánízmupitelsba obce Tavíkovice.
Pňžomno č/enůzO.' 7
Pňoc7mlhky' -H/asovánŕ PRO: 7

PROTT: ---

ZDRŽEL SE: --

Usneseníč. 2 bylo sch6á/eno.

Bod č. 1

Ůpravna vQďý, ČOV

Zasedání zastupitelstva obce se zúčastni pan Benesch, které přítomné seznámí s problemaúkou úpravny vody a čističky
odpadních vod.
1.

Úpravna vody

Voda, která je v současné době v obci používaná je kvalitně nedostatečná a ani různé míseni vod ze starého a nového
vrtu tuto kvalitu nezlepši. je tedy pro obec vhodné vybudovat úpravnu vody, díky které by se kvalita vody výrazně
zlepšila.
2.

ČOV

jedná se o nutnost vybudování větší zadržovací nádrže u nové Čističky odpadních vod, protože ta stávající je
nedostatečná. Pokud obec nechce, aby musela neustále vyvážet sediment z čističky jako odpad a to minimálně 4x
měsíČně, kde tato varianta je vysoce nákladná, musí investovat do větší nádrže, kde tento sediment proschne a může
se pak dále používat například jako kompost.

BQd č. 2

FinanČnÍ dQtace z řQzpQčtú Qbce TavíkQvice - FC TavikQvice

Zastup'telstvu obce byla doručena Žádost o poskytnuti finanční dotace z rozpočtu obce Tavíkovice od FC Tavíkovice - Podpora
činnosti FC Tavíkovice.
·

UsnesenÍ G, 3
Zastupt"e/swo obce Tavíkovice schvaluje paskytnutí ňnančnl domce znozpoau obce Tavíkovice pm FC
Tavíkovice ve výši 20 ooo.- kč.
Pňbmno č/enůZO: 7
Pňt7om/hky: —
H/amván/:" PRO: 7

PRO77:

ZDRŽEL SE:

--

--

Usnesenlč. 3 bylo schváleno.

zahájeni 18:00 hod.
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Ukončeni 19:50 hod.
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Bod č. 3

Zápis z 5. veřejného zasedání ZO ze dne 25.04.2019

RQzPQČtQvé Qpätření č. 1/2019

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpoČtové opatřeni č. 1/2019. Na straně rozpočtových příjmů - úprava rozpočtových
položek o 229 938,- KČ, na straně rozpočtových výdajů - úprava rozpočtových položek o 229 938,- KČ, financováni O,- KČ.
Zastupitelstvo obce bere na vědom/rvzpoäové opatrénlč. 1/2019. Na shně mzpočtových pňjmů - úprava
ruzpoaoWch položek o 229 938.- KČ. na straně rozpoäowých výdajů - úprava rozpočtových položek
o 229 938.- kč. nnancoanlo,- kč.

BQd č. 4

prQdej čQsti nemQvitého majetku obCe Tavjkovice, parce|a č. S74/43

v k.ú. Tavíkovice
Zastupite|stvU obce byla doručena žádost o odkup části nemovitého majetku obce Tavíkovice od pana

. jedná se

o část parcely č. 874/43 v k.ú. Tavíkovice.
Na základě chybněmeNjhěných údajů na úNdnldesce obce Tavíkovice byl tento bodzrušm Bude projednán
na pňšb"m zastupiMsévu obce.

Bod č. 5

R(Jzné

Smlwva q zřizeni vČCn¢hQ hře{nene - siréna
Na obec byl doručen návrh smlouvy o zřízení vědného břemene - siréna. Ve smlouvě se uvádí, že z důvodu uňstěnI
sirény jako součást systému varováni a vyrozumění obyvatelstva na obecní budovu, bude zřízeno věcné břemeno za úplatu
5 000,- KČ. Pan Burda a pan KlÍČnÍk však navrhuji, aby byla tato jednorázová úplata navýšena na 15 000,- kč.
InfQrmatjvnÍ měřič 'ych|Qstl
Na základě stížnosti občanů, kterým vadí rychlost aut při yjezdu do obce Tavíkovice ze stany od Dobronic, pan starosta
informativně poptal firmy, které se touto problematikou zabývají. Požadavek byl informativni měřič rychlosti se čtením a
zobrazením RZ. Byl podán i návrh, aby tento měřič rychlosti byl nainstalován i do Dobronic. Zastupitelstvo obce souhlasI, aby
tento návrh byl dále projednán.

Bod č. 6

Diskuze

výbě'Qvé řizenÍ
Zastupitel pan Kopeček navrhuje, aby proběhlo řádné výběrové řízeni na zájezdové autobusy. Tyto zájezdové
autobusy rozváži místní obyvatele na různé kultumÍ akce pořádané obci a míní, že na této položce by mohla obec také uŠetřit.

zahájení 18:00 hod.
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Ukončení 19:50 hod.
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Bod Č. 7

ZávCr

V 19:50 hod. pan starosta konstatoval, Že program schůze byl vyčerpán. Připomínky nebyly vzneseny Žádné a tak byla schůze
ukončena.

Zapisovatel:

Be. Veronika Ambrozková

Ověřovatel:

Dagmar Pešíková

Ověřovatel:

Hana Krejčová

Starosta obce:

Vladimír Tesař

Zpracováno dne: 25.04.2019

Zahájení 18:00 hod.

4

Ukončeni 19:50 hod.

